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Vad har hänt
Onsdag 18/9 kom Tällbergsfotogafen Ulf
Bond till bystugan. En minnesvärd kväll. Vilka
bilder! Vilken fotograf! 36 personer hade sökt
sig till bystugan den här kvällen. Arrangörerna
hade fullt upp med att servera alla gäster som
kom. Kanske blir det aktuellt med ett
återbesök? Att se ytterligare några bilder och
höra Ulf berätta om sitt fotograferande är inte
helt fel.
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Att lyssna på ett föredrag i en och en halv
timma kan kräva mycket koncentration, men när
man får följa den röda tråden genom
konsthistorien berättad på ett så kunnigt och
engagerande sätt, kan man bara sitta och längta
efter mer.

5

* Lördag 28/9 var det dags för vernissage av
konstföreningens årliga höstutställning i
bystugan. I år med tällbergsbon Stig Wåhlberg
som utställare. Utställningen var öppen under
tre helger och besöktes av ca 200 personer.
Stigs konst är mycket färgrik och bystugan
lyste verkligen upp och man blev glad. En kväll
berättade Stig om sin konst och sitt
konstnärskap.
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* Onsdag 16/10, kom Per-Åke Backman,
kultursekreterare i Leksands kommun och
berättade och visade bilder om Leksandsdräkten i konsten.
Vilken konstvandring det blev. Per-Åke tog oss
med på en vandring genom konsthistorien fram
till våra dagar. Han visade bl.a. på detaljer i
leksandsdräkten som ändrats genom åren och
hur modet spelat roll när det gäller dräktens
utformning.
Många vackra målningar och intressanta bilder
som visade på hur dräkten förändrats genom
tiderna. Till slut kom han in på hur mönster från
leksandsdräkten präglar vår vardag. Mönster
som finns på bilar och gatudekorationer.

Vad som komma skall

Övrigt

* Lördag 26/10, kl 13-15 i Bystugan
Halloween – en tradition att pyssla till
Här får du tips inför Halloween. Ta med din
egen pumpa, annat material bjuder vi på. Barn
under 10 år måste ha en vuxen med sig. OBS!
Ingen kostnad. Fika serveras. Varmt välkomna!

* Ovabacksgattu
Förbättringsarbetena på Ovabacksgattu
fortskrider. Vi ser fram emot en rejäl
förbättring av vägstandaren. För mer
information i vägfrågan, gå in på

* Tisdag 5/11, kl 19 i Bystugan
Tällbergs Byamän, Höststämma
Kom och ta del av det som händer i byn!
Aktuella frågor, budget m.m.
Fika serveras! Dagordning, se nedan.
* Söndag 17/11, kl 16 på Klockargården
Klimpvälling/Kuckelvälling (Grönsakssoppa) med
tunnbröd, 100 kr för medlemmar i
Hembygdsföreningen, 150 kr för övriga, barn
under 12 år går in gratis. Under kvällen kommer
årets Grötskål att delas ut till någon person
som gjort insatser för byn. Sist men inte minst:

Kvällens överraskning!
* Onsdag 20/11, kl 19 i Bystugan
Anders Hansers filmer
Den första har anknytning till Tällberg, då det
handlar om Stina Sunesson – Blomstermålaren
(20 min), sedan fortsätter vi med, Karin
Larsson – Vårt älskade Sundborn (30 min) och
avslutar med Karl Lärkas Dalarna (20 min), en
film om fotografen Karl Lärka från Sollerön,
som förevigade äldre människor i Siljansbygden
på 1920-talet.
Vill du veta mer om Anders Hanser, kan du gå in
på www.hanser.se Fika säljes. Varmt välkomna!
* 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!

http://tallbergsby.se/senaste-nytt/ och klicka på
Framtida vägunderhåll

* Digerberget/Nybodalen
Digerberget och Nybodalen har tyvärr blivit
utsatta för vandalisering. Reparationsarbete
pågår. Om du vet något eller iakttar något som
har med vandalisering och förstörelse att göra,
hör av dig till Byamännen!
* 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-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

* 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: Björn Rombo (1-2, 5-7); Ulf Bond (3-4)

