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Fäbodar 

På första kvällsaktiviteten hade vi förmånen att 

få besök av Land Alice och hennes dotter 

Hillevi. Land Alice som gett ut boken ”Mina 

förfäders stigar”, berättade engagerat om sin 

släkt och om fäbolivet i Skallskog. Där har hon 

varit och bedrivit fäbobruk i många  år. 

Tällberg har också haft fäbodar som man 

buffrat (vandrat med djuren) till under 

århundraden. Middagsbo, Getsarvet, Ertled och 

Faxberg är några av Tällbergs fäbodar.  

På en del av dem finns det fortfarande 

fäbodstugor kvar. 

Andra är borta men några kan man faktiskt 

beskåda i Tällberg, t.ex. på Holgattugården där 

det finns gamla byggnader från Middagsbo  

(se ovan). På Ankarcronas Holen finns en 

trösklada och ett fähus från Middagsbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onsdag 5/2, Fäbodliv i Leksand 

Över 30 personer kom till bystugan för att 

lyssna till Land Alice. Hon berättade om sin 

släkt och om fäbolivet tillsammans med sin 

dotter Hillevi, som skötte det fina bildspelet. 

Flera i släkten hade utvandrat till Amerika och 

hon beskrev flera intressanta människoöden i 

Amerika, men också i Häradsbygden/Gärde. 

Hon hade också med sig boken ”Mina förfäders 

stigar”, som man kunde köpa under kvällen. 
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Vad som komma skall 

 

* Söndag 1/3, OBS! NY TID, kl 16,  

Hembygdsföreningens årsmöte i bystugan 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika 

serveras. Se inbjudan/kallelse nedan. 

 

* Onsdag 4/3, kl 19 i bystugan 

Gamla gårdar i Tällberg 

Gamla gårdar i Tällberg har blivit ett populärt 

inslag bland aktiviteterna i Bystugan. Den här 

gången får vi veta mer om Brantgården och 

Drantgården, två gamla gårdar som har ett 

gemensamt förflutet. Dan Magnusson, 

nuvarande ägare av Brantgården och Birgitta 

Fröstad, med rötter i Brantgården, berättar om 

gårdarnas historia. Fika säljes. Varmt välkomna! 

 

* Tisdag 17/3, kl 19 i bystugan 

Irländsk dans i Tällberg 

På Saint Patrick’s Day kommer Christina Holm, 

tällbergsbo, och berättar om sin tid som 

irländsk dansare och om jigs, reels och 

Riverdance, som tog världen med storm. Hon 

har dansat sedan barnsben. Det irländska 

dansintresset började med en helgkurs på 

1990-talet. Det ledde sedan till 

dansföreställningar runt om i landet, bl.a. i 

Konserthuset i Stockholm, Stadshuset, Dansens 

Hus och Dalhalla. Under kvällen får ni veta hur 

en irländsk steppsko ser ut och vad som 

egentligen hände i Globen inför en publik på 

14.000 personer…Fika säljes.Varmt välkomna! 

 

* Söndag 29/3, kl 14, Byamännens årsmöte  

i bystugan 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Information 

om bl.a. vägfrågan och annat som är aktuellt i 

byn. Fika serveras. Se kallelse/dagordning 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Bilder: Björn Rombo (1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tallbergsby.se/bystugan


 

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 

 

* STÖD DEN LOKALA HANDELN – 

VÄRNA OM DIN NÄRBUTIK! 

 

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA 

I HUNDLATRINERNA. 

FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN! 

 

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA 

SNYGGT VID ÅTERVINNINGEN 

FÖR PAPPER, PLAST, GLAS OCH 

METALL! 

 
      

  



             

 



 

 


