TällbergsNytt november/december 2019
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Vad har hänt
Kyrkbåten Nyttug
Tällbergs kyrkbåt Nyttug, som nu är tillbaka vid
stranden, har fått ett tak inför vintern.
Nyttug ligger nu på Hotell Siljanstrands mark,
ner mot Siljan och överbyggnaden har
bekostats av hotellet.

Telefonkiosken
Telefonkiosken har fått glas upptill för att
hindra regn och snö att komma in bland de fina
gamla telefonerna. Dessa glas visar också
avståndet till Falun, Leksand, Rättvik och Mora.
* Lördag 26/10, firades Halloween i
bystugan
Många barn och föräldrar kom för att tillverka
lite halloweenpyssel tillsammans med Sara
Sjöberg och Ulla Rombo. Populärt var också
fika, godis och kakor, vilket serverades som
vanligt.
* Tisdag 5/11 höll Tällbergs Byamän
Höststämma i bystugan
Byamännen redovisade föreningens ekonomi
fram till den sista oktober. Resultatet är
positivt. Stranden har fått ett förbättrat kök
och utrustats med en välbesökt motionsstation
för alla åldrar. Bidrag till denna har erhållits
från Jordbruksverket (EU-bidrag),
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Leksands kommun och hotellen i Tällberg, via
Upplev Tällberg AB. Inför nästa säsong behövs
upprustning av bryggorna. Bystugan har haft
god beläggning och grunden har fått en ny
skyddsmur mot parkeringen. Nästa år planeras
målning av fönster och rödfärgning av huset.
Budgeten för nästa år fastställdes med
oförändrade medlemsavgifter. Byamännen har
under hösten gjort intervjuer bland
näringsidkare om behov av en samlande
näringslivsgrupp och även tittat på hur vi kan
engagera oss i stationsområdet. Bland övriga
frågor som behandlades fanns också framtida
vägorganisation i Leksands kommun. Mer att
läsa kommer i protokollet från Höststämman.
När det är klart finns det att läsa på hemsidan
(login för bybor).

Årets grötskål tilldelades i år Lena Ytterman,
för förtjänstfullt arbete i byn. Skålen skänktes
som vanligt av Bosse Billander, Tällbergs
keramik.
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* Onsdag 20/11 visades tre av Anders
Hansers filmer i bystugan
Den första var ett bildspel med musik till Stina
Sunesson och hennes konst. Sedan fortsatte
det med Karl Lärkas Dalarna, för att avslutas
med Karin Larsson, Vårt älskade Sundborn.

Vad som komma skall
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* Söndag 17/11, Klimpvälling på
Klockargården
Hembygdsföreningen bjöd i år in till Klimpvälling
på Klockargården. Det var en Klimpvälling med
utlovad överraskning och överraskningen var
Stiko Per Larsson, som underhöll med sina
sånger. Som vanligt var det traditionsenlig
välling med klimp. Det serverades också
tjockbulla och tunnbröd som bakats av Birgitta
Fröstad, Emma Forsberg, Lena Bond och
Christina Forsberg. Hans och Håkan Norman
stod för gräddningen. Under kvällen var det
också dragning på kuckelvällingens lotteri.
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* Lördag 30/11, kl 13-15 i bystugan
Inför julen – lite pyssel
Vi bjuder på kreativa idéer inför julen. Vi har
lite material, men ta med eget om du vill. Barn
under 10 år måste ha en vuxen med sig. OBS!
Ingen kostnad. Fika serveras. Varmt välkomna!
* Lördag 7/12, kl 11-17, Tällbergs Lissjul
För mer information, se affischen nedan.
* Lördag 14/12, kl 15, Lucia i bystugan
Hembygdsföreningen bjuder in till luciatåg med
elever från Tällbergs skola. Fika serveras.
* Julafton 24/12, kl 23.30, Julnattsbön i
bystugan
Sten Boman bjuder som vanligt in till en
stämningsfull stund i julnatten.
Hjärtligt välkomna!

Övrigt

* Kanelbullens dag
Christina Holm, ledamot i Tällbergs Byamäns
styrelse, har också många andra talanger. En av
dem är kreativ bakning. Christina fick första
pris i årets kanelbulledesigntävling, anordnad av
Hembakningsrådet. Det vinnande bidraget var
strutkanelbullen som kan fyllas med kräm, godis
eller något annat gott.
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* Ovabacksgattu
Den 6 november slog vintern till ordentligt i
Tällberg. 10 cm snö på redan kalla vägar.
Ovabacksgatu blev som en kälkbacke och flera
bilar ställde sig på tvären. Bärgning med långa
vajrar från Greens parkering blev lösningen.
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* Vägar
Efter diskussioner med Leksands kommun och
efter besiktning av Ovabacksgatu har nu en
nödvändig upprustning påbörjats, med dikning,
nya och större vägtrummor, samt ny beläggning
på stora delar av vägen. Vägen har statligt
bidrag och är en av de som i framtiden kommer
att ingå i någon vägförening. Lantmäteriet, som
har ansvaret för bildandet av gemensamhetsanläggningar och vägföreningar, tror att
Tällberg kommer att vara aktuellt tidigast
under hösten 2020. Mer information kommer
att finnas på hemsidan allt eftersom vi vet mer.
* Trädfällning
Vi tar upp kampanjen ”Gläd en granne – ta ner
ett träd” igen. Mer information kommer i
samband med utskick om årsavgiften för 2020.

8

* Tällbergs Byamän - Byavgiften
Byavgiften 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.
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 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

* STÖD DEN LOKALA
HANDELN – HANDLA PÅ
HEMMAPLAN! HANDLA AV
LOKALA FÖRETAG OCH
HANTVERKARE! PENGARNA
STANNAR PÅ ORTEN OCH
GÖR NYTTA HÄR. VI FÅR HA
KVAR VÅRA LOKALA
LEVERANTÖRER. KANSKE
JULFÖRSÄLJNINGEN KAN
RÄDDA ETT LOKALT
FÖRETAG.
* HUNDÄGARE – SLÄNG
PÅSARNA I
HUNDLATRINERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN!
* HJÄLP TILL ATT HÅLLA
SNYGGT VID
ÅTERVINNINGEN FÖR
PAPPER, PLAST, GLAS OCH
METALL!
Bilder: Staffan Junel (1-2, 6-7);
Lina Ragnegård (3,5); Björn Rombo (4);
Christina Holm (8-9)

