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Höst
Hösten har kommit. Kallare dagar, regn, mycket
regn, våta marker, svampen kommer. Det är
många som hittar svamp, har sina ställen,
kantareller, Karl Johan, trattkantareller.
Ibland är det tomt på svampstället. Då har
någon annan varit där på ”mitt ställe”. Lingon
kan man hitta. Mest är det i annonser. Där har
man hittat sina ställen och fyllt hink efter hink.
Det är inte överallt som man kommer till en ”röd
matta”. Blåbär? Ja, var är blåbären? Inga
blåbär i år. Då får vi klara oss på förråd från
förra året, för då fanns de där.
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När man åker Sjögattu ner mot Tällbergs
strand, får man numera uppleva en helt ny vy,
när man ser ut över Siljan. Visserligen står
dansbanan där med en mindre björk som
sparats, men de stora björkarna framför
dansbanan är borta. Byamännen lät ta ner dem
för de hade växt sig allt för stora. Den höga
åldern hade också gjort att det fanns röta i
dem. Då är risken påtaglig att de skall knäckas
då stormen drar in från Siljan. Risken är då
stor att det inträffar en allvarlig olycka.
.
Onsdag 4/9, var det dags för den första
kvällsaktiviteten för hösten i Bystugan. Då var
det fortsättning på temat Gamla gårdar i
Tällberg. Den här gången var det två gårdar
som presenterades, nämligen Gladgården och
Rombogården. Monica Ringdahl berättade
engagerat om den renovering som hon och
hennes man har genomfört på Gladgården.
En imponerande insats för att uppgradera och
bevara en kulturskatt i byn.
Sedan berättade Björn Rombo om
Rombogården, som för länge sedan låg vid
Tällbergs keramik.

Sedan började man bygga en ny gård mitt emot
och under många år kom det att finnas två
Rombogårdar i byn. Björn berättade också att
byggnaderna i fäbodarna plockats ner och sedan
byggts upp i byn.
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Övrigt
* Ovabacksgattu
Ovabacksgattu från Siljansvägen upp till Green
Hotel, försätts ofta i eländigt skick vid skyfall
eller kraftigt regn. Problemet återkommer år
efter år. Byamännen och privatpersoner har
upprepade gånger påpekat detta för kommunen.
Det har tidigare gjorts insatser för att
uppgradera backen, men problemen återkommer
ständigt. Efter de senaste skyfallen kontaktade
Byamännen kommunen som kom ut och
inspekterade skadorna. Efter det har åter igen
dikena grävts ur, samt en mindre igentäppt
vägtrumma bytts ut till en större.
* Återvinningsstationen (Påminnelse)

Vad som komma skall
* Onsdag 18/9, kl 19 i Bystugan,
Tällbergsfotografen Ulf Bond, visar bilder och
berättar om sitt stora intresse, kameror och
bildskapande. För mer info, se höstens program
i Bystugan här nedan.
* Lördag 28/9 – 13/10, konstutställning i
Bystugan, öppet lördag och söndag kl. 11-15
Konstföreningens årliga utställning i Bystugan
visar i år Tällbergskonstnären Stig Wåhlberg.
Han presenterar både måleri och skulptur.
Vernissage lördagen den 28 september,
kl 11:00. Utställningen pågår mellan den 28
september och 13 oktober. Se affischen här
nedan. Stig deltar i en diskussion om sin
konst, torsdag 3/10, kl 19 i Bystugan.
* Onsdag 16/10, kl 19 i Bystugan,
Per-Åke Backman berättar om Leksandsdräkten i konsten. För mer info, se höstens
program i Bystugan här nedan.
* Tisdag 5/11, kl 19 i Bystugan,
Tällbergs Byamän, Höststämma.
Mer information kommer.
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Den här skylten finns vid Tällbergs
återvinningsstation. Där står bl.a. Stationen är
endast till för hushållsavfall (glas, papper,
plast, metall). Övrigt avfall skall man ta med
till kommunens återvinningscentral Limhagen i
Leksand. Vidare, Hjälp oss, närboende och
andra besökare att hålla stationen och miljön
häromkring ren och trevlig.

I sommar har det varit allt annat än
”rent och trevligt” vid
återvinningsstationen. Mycket skräp av
olika slag har legat slängt runt
containrarna. Om en container är full får
man ringa 0200-880311 och påtala det
och sedan ta med sitt återvinningsbara
skräp till Limhagen.

* Gatubelysning
Nu har vi kommit till den tiden på året då man
lätt kan upptäcka om det saknas gatubelysning.
Om man upptäcker det, är det lätt att
rapportera på kommunens hemsida eller ringa
till kommunen. Man kan bara uppge det nummer
som ska finnas på lyktstolpen. Om det saknas
numrering, får man beskriva läget på stolpen.
* Vägfrågan

Vägfrågan är ständigt aktuell. Hur ska det bli
när kommunen lämnar över ansvaret för
byvägarna till byarna? Det finns information på
kommunens hemsida. Är man medlem i
Byamännen kan man logga in på Login för bybor
på tallbergsby.se och läsa den information som
gavs på årsmötet.
Saknar du lösenordet, kontakta någon i
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: Ulla Rombo (1); Björn Rombo (2-3);
Monica Ringdahl (3)

