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Bärtider
Det må bära eller brista, men i bärtider ger vi
oss ut i skogen på vår jakt efter bär. Det
innebär ju också ett ”skogsbad”. Vi får röra på
oss och vi får ”bada” i skogen, vilket har visat
sig vara väldigt nyttigt för både kropp och själ.
Men det har vi väl alltid vetat om? Nu är det i
alla fall konstaterat. I dessa semestertider har
man kunnat vandra i de milsvida skogar, för att
hitta hallon, blåbär och myrarnas guld, hjortron.
Plocka för husbehov eller sälja till behövande.
När reserestriktionerna upphörde inom landet,
så var det som att öppna en dammlucka. Folk
strömmade ut i landet, så även till Tällberg.
Under några veckor var det gott om besökare
som strosade runt i byn och nere på stranden
var badgästerna utspridda på behörigt avstånd.

Att ta ett dopp i Siljan har många dagar varit
en ren njutning, då badtemperaturen ibland
legat på mer än 20 °. Både skönt och avsvalkande.
Ett nytt inslag i gatubilden, som många
fastnade för, var den nya uteserveringen som
serverade crêpes. Utanför den gamla lanthandel
Granbergs, numera Kakstugan, stannade många
till för att njuta av en god crêpe. Att det
samtidigt pågick en loppis i bystugan, gjorde
inte tillströmningen mindre.

Vad som komma skall?
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Midsommarfirandet var inställt i år. På Holen
har man dock kunnat fika eller få en lätt lunch
under hela sommaren. Under midsommarhelgen
kunde man dock beskåda en minimajstång med
fint blomsterarrangemang och meddelande till
alla midsommarfirare.

Tällbergs Halvmarathon var inte riktigt sig likt
i år. Det genomfördes under två dagar, lör 1/8
och sön 2/8. I år var det inga barnlopp nere vid
Siljan. Vuxenloppen, 5 km, 10 km och halvmaran,
startade som vanligt nära Majstångsplatsen.
Men i år var det max 50 st i varje startgrupp
och lång tid mellan startgrupperna. Ett stort
tack till Leksands Orienteringsklubb som på ett
så utmärkt sätt organiserade dessa tävlingar.
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I år gick milen åt höger ner mot Laknäs. Halvmaralöparna sprang rakt fram som vanligt.
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Halvmaran passerar gamla handelsboden
och keramiken.

Vad som komma skall
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Milen viker av från Siljansvägen in på Jönsgattu.

Invasiva växter
Såväl lupiner som jättebalsaminer har tagits
bort i Byamännens regi. Tillsammans med
entusiastiska bybor har man tagit bort och
forslat bort en hel del av dessa invasiva.
Andra bybor har på eget initiativ varit ute och
gjort en insats. Stort tack till dem. Ingen
nämnd och ingen glömd.
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Kvällsaktiviteter
Det är i dagsläget högst osäkert hur många
aktiviteter vi kan ha i bystugan i höst. Något
programblad som vi presenterat under en rad
år, är inte aktuellt att trycka upp under
rådande omständigheter. Vi hoppas dock att vi
lite senare under hösten skall kunna genomföra
enstaka arrangemang som vi annonserar för vi
varje tillfälle.
Höststämma
Byamännens Höststämma sön 25/10, kl 14.
Mer information kommer senare.
Konstföreningen har bokat bystugan för den
årliga Höstutställningen 26/9 - 11/10.
Mer information kommer senare.
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Övrigt
* Nya tider på Tällbergs Station

Efter STIFs årsmöte (Stationsparken Tällberg
Ideell Förening) som hölls digitalt den 7 juli så
är det delvis nya förutsättningar för driften av
stationsområdet.
Till ny styrelse valdes Christina Giertz
(ordförande), Jan Forsstedt, Annika Norlén,
Pär Svalänge, Lena von Koch och Ingemar Frid.
Årsmötet debatterade främst två för
framtiden avgörande frågor:
- finansiering av stationshusets drift och
underhåll;
- bygdens engagemang i stationens bevarande
och områdets utveckling.
När föreningen fick möjlighet att köpa
stationshuset av Jernhusen 2007 ordnades
finansieringen genom lån från ett antal företag
och privatpersoner. Flera av dessa önskar nu
avveckla sitt ekonomiska engagemang, vilket
betyder att föreningen måste hitta ny
finansiering och nya inkomstkällor för att kunna
fortsätta underhålla och utveckla området
kring stationen. När de flesta utrymmen i
stationshuset och magasinet är uthyrda täcker
hyrorna de löpande utgifterna för el, va,
snöröjning etc, men ekonomi saknas för större
underhållsåtgärder. För att hålla nere
kostnaderna har man förhoppningar om att en
ideell trädgårdsgrupp kan ta hand om
stationsparkens skötsel.

Man kommer också att utvärdera möjligheten
att avgiftsbelägga parkeringsplatserna på
området.
STIF är en ideell förening med ideellt
arbetande styrelse. Föreningen har sedan
starten varit öppen för alla, och styrelsen
hoppas nu att flera vill bli medlemmar och
aktivt dela ansvaret för stationsparkens
bevarande och fortsatta utveckling.
För frågor och funderingar kontaktas
föreningens ordförande.
Kontaktuppgifter:
Christina Giertz, ordförande 070-556 40 68
Pär Svalänge, sekreterare 070-268 89 03
Annika Norlén, kassör
070-577 27 78
Allmän kontaktadress:

info@stif.se

Vägarbete
Trafikverket genomför ett vägarbete på väg
927 mellan Tällbergs station och
Tällbergsporten under vecka 33 och 34.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av
lots och signal.

* Aktiva bybor
Byamännen är intresserade av en aktiv by.
Därför uppmanar vi alla som har några idéer,
att ta kontakt med styrelsen och komma med
förslag på vad vi kan ha för aktiviteter eller vad
vi kan utveckla i byn.
Maila till:
byamannen@tallbergsby.se
eller ring till ordföranden Magnus Westerlund
070-4580138

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens styrelse:

Magnus Westerlund, ordförande

Christina Forsberg, ordförande; kassör
hembygdsforeningen@tallbergsby.se
070-555 00 95
Emma Forsberg, vice ordförande
Dan Magnusson, sekreterare
Lena Bond, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Lina Ragnegård, ledamot
Elisabet Wilander, ledamot
Britt Söderberg, ledamot

byamannen@tallbergsby.se
070-4580138
Dan Magnusson, vice ordförande
Christina Holm, ledamot, sekreterare
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
Lars Hahne, adjungerad strandgruppen

Bilder: Björn Rombo (1-9)

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA RENT I
BYN.
SER DU SKRÄP NÄR DU ÄR UTE
OCH GÅR, VAR SNÄLL OCH
PLOCKA MED DET HEM!
TAG GÄRNA MED EN
SKRÄPKASSE NÄR DU GÅR RUNT
I BYN!
* DAGENS CYKLAR KAN FRAMFÖRAS SNABBT I SKOGEN. VISA
HÄNSYN! ALLA SKA RISKFRITT
KUNNA GÅ PÅ STIGAR OCH
SKOGSVÄGAR.
* HJÄLP TILL ATT BEKÄMPA DE
INVASIVA VÄXTERNA!

