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Corona  

Worldwide, day after day. Corona stannar kvar. 

Men nu får vi lämna vårt ”ide” och fara land och 

rike runt, under eget ansvar. Håll avståndet! 

Sprid inte virus!  

Nu kan vi ta emot gäster bland berg och i 

Dalarna. Bada i sjöarna, vandra i skogarna, 

slippa trängas på krogarna.  

Våra midsommarstänger får stå där de står. Vi 

får se fram emot nästa år, då vi får maja alla 

våra stänger, som traditionen bjuder och samla, 

klä, resa, dansa in i midsommarnattens ljus.  

Ja, nu är det en tid att stämma till eftertanke 

och tänka på det som vi har och njuta av livet, 

naturen och den sköna sommaren.  

 

En fin midsommar och en skön 

sommar önskar: 

Tällbergs Byamän &  

Tällbergs Hembygdsförening 
 

 

 

 

Vad som komma skall? 

Ja, vi hoppas att vi snart skall kunna återgå till 

det vanliga livet och komma in i normala gängor. 

Till dess får vi konstatera att mycket, som vi är 

vana vid att uppleva i Tällberg, i år är inställt. 

Här är några exempel sådant som är inställt: 

 

- Majstångsresning på midsommarafton vid 

Majstångsplatsen 

 

- Majstångsresning och midsommarfirande på 

Holen, på midsommardagen 

 

- Lekaftnar på Holen, tisdagar. Tills vidare 

inställa. 

 

Vad kan man då göra i stället. Ja, man kan 

vandra omkring och njuta av naturen och den 

vackra utsikten.  

Ett ideellt initiativ har gjort att det nu finns 

några naturträningsslingor byn. Det finns två 

slingor, en med start vid Campingen som följer 

motionsspåret bort mot fotbollsplanen och en 

med start vid Återvinningscentralen nedanför 

Tällbergs skola. 

Man kan också passa på att göra en paus och 

fika utomhus, när man är ute och promenerar. 

 



Här är några av de ställen som man kan stanna 

till vid. För mer information om serveringarna, 

sök på Internet och i Facebook. 

 

Dalmål Kafé & Kök 

Det anrika kaféet ovanpå Tällbergs Hemslöjd 

har rymliga lokaler och stor solaltan med 

milsvid utsikt över Siljan. Hembakade godsaker, 

smörgåsar, lunchrätter, lokal glass, våfflor med 

olika tillbehör mm. Öppet året runt. 

Varmt välkomna! Siljansvägen 479, 

tel 0247-502 65. 

 

Holens Kaffestuga 
Vid Holens Gammelgård – högt beläget på en av 

de vackraste platserna i Tällberg med 

hänförande utsikt över Siljan. Kaffestugan 

erbjuder pajer, smörgåsar, lunchtallrikar, glass, 

kaffebröd, många slags drycker och naturligtvis 

de klassiska våfflorna. Öppettider under 

sommarperioden:  

18/6-16/8 dagligen kl 11.00-17.00, tisdagar 

i juli kl 11.00-20.00. (Tisdagskvällar om det 

är lekaftnar på Holen). Helgöppet 22-23/8, 

29-30/8 kl 11.00-16.00. Invid Ankarcronas 

Holen och Gammelgård, tel 076-767 78 00 

 

Klockargårdens gårdscafé Bagarstugan  

Där kan du njuta av härliga bakverk, danska 

smörrebröd, värmande soppor och goda och 

smakrika lunchrätter. De bakar allt själva och 

använder sig av närproducerat och ekologisk så 

långt det går. Menyn varierar efter vad som är 

aktuellt för säsong när det gäller grönsaker, 

bär och frukt.  
Öppet fredag – söndag kl. 12.00 -16.00 

Vill du veta mer eller boka bord hör av dig via 

sms till 070-757 17 45 så ringer vi upp. 

 

Ampans Café, Choklad & Bakverk 
Hos Ampan kan du sitta ner utanför butiken och 

ta en kopp kaffe och njuta av något från 

butikens alla frestelser. 

I butiken finner ni chokladpraliner, 

presentchoklad, chokladkakor, chokladfigurer, 

doppklubbor, bräck, champagneflaskor i 

choklad, fudge, skorpor, godbitar, småkakor,  

och en hel del annat. Tällbergsvägen 2. Tel 070-

748 60 68.  

Information om öppettider m.m. gå till 

hemsidan eller Facebook.  

 

Leva & Bo 
Ett litet mysigt butikscafé i lugn miljö,  

där man kan sitta utomhus och fika. 

Servering av hembakade favoriter och glass. 

Öppettider: 

tor-fre  14-18 

lör-sön 11-16 

Ökade öppettider under sommaren & 

storhelger.  

Se hemsida www.levaobo.com 

 

Tällbergs Camping 
Här finns en kiosk som har öppet alla dagar i 

veckan. Man kan sitta utomhus under tak och ta 

en fika och njuta av den fina miljön vid 

Tällbergs Strand. 

 

Övrigt 
 

* Höststämman 
De punkter som inte togs upp på årsmötet, pga 

av den speciella situationen som ledde till att 

det var ytterst få som kunde närvara, kommer 

att tas upp på Höststämman i oktober. 

Då kommer det också att ske en avtackning av 

de styrelsemedlemmar som avgick efter många 

år i byns tjänst. 

 

* 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 
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Byamännens styrelse:  

Magnus Westerlund, ordförande 

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 

 

* STÖD DEN LOKALA HANDELN – 

VÄRNA OM DIN NÄRBUTIK!  
 

* HJÄLP TILL ATT BEKÄMPA DE 

INVASIVA VÄXTERNA!  

Se bilder här nedan. 
 

Hembygdsföreningens styrelse: 
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 

 

 

* 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! 
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