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Jul igen
Nu är det jul igen, men en jul inte lik någon
annan jul. Det känns svårt att skriva om och om
igen vad det är för tider vi lever i och vad det
är för jul vi har att se fram emot. Man får dock
konstatera att ingenting är som det brukar
vara. Vi får se tiden an och hoppas att
besöksnäringen, affärsverksamheten och
restaurangbranschen kan överleva den här
krisen. Vi får också hoppas på att det kommer
in lite kallare vindar med lite nederbörd i form
av snö. Trots att det presenteras uppgifter, om
hur mycket medeltemperaturen har stigit.
Sportens värld drabbas ju också hårt.
För alla skidentusiaster ligger de närmaste
skidspåren, med lite längd, just nu
ca 7 mil norr ut. Närmare bestämt i Grönklitt.
Vasaloppet dyker upp i en ny skepnad och första
söndagen i mars kommer endast ett litet gäng

elitåkare att ta sig sträckan från Sälen till
Mora, på kortast möjliga tid. För motionärer
planeras det istället, att åka Öppet Spår under
fler dagar. Hockeyn ”blöder” utan publik och
rätt som det är när man ska titta på en match,
är den inställd pga Covid.
Så njut så gott det går och tacka tekniken för
att vi inte är helt isolerade i dagens värld, utan
att alla och envar kan kommunicera med både
ord och bild i realtid.
Julen, denna kyrkliga högtid med traditioner
som vi längtar till, får vi också uppleva digitalt.
Midnattsbönen som brukar fylla bystugan, är
bara ett av alla evenemang som inte blir av.
Vad att göra? Äta gott, dricka gott och roa sig
så gott det går. Gå promenader och se fram
emot vaccination och en Coronafri jul nästa år.
Det är väl det man kan göra just nu.

Webbgruppen

skall kunna nå information. Under en speciell
inloggning går det att få fram viktiga dokument
som protokoll från stämmor, kallelser och
byutvecklingsplan. Inloggningen nås via sidan
”Sida för Bybor” i menyraden.
På denna sida finns också länkar till tidigare
nummer av byns informationsblad
TällbergsNytt.
På första sidans bilder går det dels att via
bilden ”Aktiviter” snabbt att nå information om
aktuellt program i byn dels att via bilden
”Bystugan” komma direkt till bokningen av
Bystugan för privata aktiviteter. Du har väl inte
missat att det finns en väderleksprognos och
dessutom aktuell väderbild under
”Webbkamera”.
Hemsidan är ett levande informationsblad.
Inget är så bra att det inte går att förbättra.
Vi vill gärna ha din hjälp med att bli bättre
genom att svara på några frågor:
 När du går in på hemsida vad söker du?
 Vad är det du saknar?
 Vad kan vi göra för att få hemsidan mer


attraktiv för bybor?
Kan du tänka dig att medverka med
kreativa idéer eller foton?

Hör av dig via mejl till
webbgruppen@tallbergsby.se
www.tallbergsby.se

Webb-gruppens arbete presenterades på
Byamännens Höststämma. Vi som arbetar i
gruppen underhåller byns officiella hemsida
www.tallbergsby.se samt byns Facebook-konto.
Antalet individuella besökare är mycket stort
och hemsidan är en viktig del av att visa vad byn
har att erbjuda besökare. De olika
textavsnitten uppdateras kontinuerligt.
Samtidigt är hemsidan den naturliga
informationskanalen för byns organisationer.
Här finns dagsaktuell information om det som
händer i vår by, kontaktuppgifter till byns olika
föreningar och företagare, men också länkar till
grannbyarnas hemsidor, kommunen mm.
Under hösten har hemsidan anpassats
ytterligare för att våra bybor på ett lätt sätt

Vägar
Arbetet med att förbättra byns vägar har
fortsatt. Efter att hela Ovavbacksgattu, från
Siljansvägen till Stationen, belagts med ny
asfalt, var turen kommen till Axrödsgattu.
En av flera mindre vägavsnitt som varit
försummat. Där passerar mycket trafik till och
från Hotel Dalecarlia. Under många år har den
lappats och lagats tillfälligt. Nu har den dock
fått samma beläggning som Ovabacksgattu.
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Julgranar
Några träd som avverkats är byns julgranar.
Sedan har de ”återuppstått” dekorerade med
kulor och belysning. Nu väntar vi bara på att de
också ska beklädas med ett lager av snö.
Kus Karin Nissniss, Carl-Åke och Margareta
Gatu har skänkt granarna. Stort tack från byn
genom Byamännen.

Sand till privatpersoner
Sand för att ta hem och använda för att sanda
på tomten finns vid Ovabacksgattu, inte långt
från järnvägsövergången.

Årsmötesprotokoll/Byutvecklingsplan
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Trädfällning
Det fälls träd på många håll i Tällberg nu.
Landskapet öppnar sig och man kan njuta av
utsikten.
Hör av dig till Byamännen, så förmedlar vi
kontakten till någon som kan fälla dina träd.

Dessa båda dokument finns nu utlagda på byns
hemsida under Sida för bybor/Login för byborbyarkiv. Saknar du lösenordet, hör av dig till
någon i styrelsen.

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

Bilder: Björn Rombo (1-3)

Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
Lars Hahne, adjungerad strandgruppen

* STÖD DEN LOKALA HANDELNHANDLA PÅ HEMMAPLAN!
HANDLA AV LOKALA FÖRETAG
OCH HANTVERKARE!

* HÅLL UT!
* HÅLL AVSTÅND!
* HÅLL CORONAN BORTA!

