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GLAD PÅSK
En Glad Coronapåsk!? En påsk bort från smittorisken. En påsk i ensamhet, att fundera på allt
som sägs om pandemin. Oväntat för bara några
veckor sedan, men nödvändig information idag.
Detta virus som orsakat så mycket elände.
Livet i byn är inte sig likt. Några aktiviteter har
redan varit inställda och flera kommer att gå
samma väg. Näst på tur står den inställda
majbrasan och valborgsmässofirandet. Sedan
vet vi inte i skrivandes stund hur det kommer
att bli med kommande arrangemang och
aktiviteter.
Som många andra livsmedelsbutiker, har Tempo
börjat med att ta emot beställningar som
levereras på lastkajen bakom butiken. För mer
information, se nedan.
* Söndag 29/3, Byamännens årsmöte
Byamännens förkortade årsmöte drog ett
minimalt antal deltagare i dessa Coronatider.
Det var endast sex stycken där, som
genomförde den nerbantade dagordningen.
Den nya styrelsen redovisas härnedan. Övriga
frågor, samt avtackning, kommer att
genomföras senare i år. När det ska ske är
svårt att säga i dagsläget.

Vad som komma skall
Vad som skall bli nästa arrangemang i byn och
hur lång tid det kan ta innan dess, står väl
skrivet i stjärnorna. Till dess får vi härda ut
och iaktta alla försiktighetsåtgärder vi kan, för
att inte bli smittade.

Övrigt
* 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. Inbetalningen ska ske mot
en avi som kommer att skickas ut inom kort.
* 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.

* Bystugan går att boka direkt på byns
hemsida www.tallbergsby.se/Bystugan
Byamännens styrelse:
Magnus Westerlund, ordförande

* STÖD DEN LOKALA HANDELN –
VÄRNA OM DIN NÄRBUTIK!
SE MER INFORMATION OM
TEMPO HÄR NEDAN!

mankan.w@gmail.com
Dan Magnusson, vice ordförande
Christina Holm, ledamot
Björn Rombo, ledamot, bystugefogde,
information
Niklas Sanfridson, ledamot
Tommy Jaensson, suppleant
Linda Jackson, suppleant, information fb
Nina Bergman,suppleant
Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör

Hembygdsföreningens styrelse:
Christina Forsberg, ordförande; kassör
070-555 00 95
christina.forsberg@ltdalarna.se
Emma Forsberg, vice ordförande
Dan Magnusson, sekreterare
Lena Bond, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Lina Ragnegård, ledamot
Elisabet Wilander, ledamot
Britt Söderberg, ledamot

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA RENT I
BYN. SER DU SKRÄP I DIKET,
PLOCKA MED DET HEM!
* OBS! INGET RIS TILL
MAJBRASAN I ÅR!

