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Coronatider 

Virustider! Vad gör man? Överlever och 

undviker beröring och håller avstånd! Till vilket 

pris? Jo, nog är det högt pris vi får betala. 

Ändå är ”den svenska modellen” ett öppnare 

samhälle än i de flesta andra länder. Vad är då 

priset vi får betala? Begränsat med sociala 

kontakter, svårt att handla i affärer, 

begränsad rörelsefrihet och dessutom alla 

företagare som får lida ekonomiskt. Till detta 

får vi lägga alla evenemang som ställts in och nu 

kommer att ställas in. Städdagen inställd, 

nationaldagsfirandet lika så och sist men inte 

minst midsommarfirandet. Vår stolta tradition 

och sommarens största högtid, med majstångs-  

resning, ringdans, musik och firande natten lång! 

Vad blir kvar? En enda lång väntan på att det  

 

 

 

ska vara över! Men när? Ja, säg det den som 

kan. Många hoppas på att i juli ska det lätta och 

då ska vi få uppleva lite av musik och andra 

nöjen. Vi får hoppas, vi får se och vi får hålla 

ut! Se informationen nedan! 

 

Vad som komma skall 

Det finns inte mycket att skriva här, men har vi 

tur kan vi få uppleva några lekaftnar på Holen i 

juli. Kaffestugan kommer att hålla öppet och 

där kan man hålla avstånden och avnjuta sitt 

kaffe utomhus. 

 

 

 



I dessa Corona-tider är Tällbergs 

utomhusserveringar i sommar desto 

viktigare. 

Vi har några kaffestugor som kan erbjuda 

utomhusservering: 

 

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  

Bagarstugan drivs av Katarina (Katarinas Bröd 

och Kaka) och Pia (Café Länsmansgården) hos 

oss kan du njuta av härliga bakverk, våra danska 

smörrebröd, värmande soppor och goda och 

smakrika lunchrätter. Vi bakar allt själva och 

använder oss av närproducerat och ekologisk så 

långt det går och vi gör medvetna val för att 

stödja svenska bönder. Vår meny varierar efter 

vad som är i säsong när det gäller grönsaker, 

bär och frukt. Förutom servering har vi även en 

liten visthusbod där du kan köpa hem nybakat 

surdegsbröd som till exempel  

 

Tällbergskavring, Levain, Frukt och nöt m.m. 

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. 

Det är också en butik med ett stort utbud av 

presenter och nyttoföremål.  

Öppettider: 

tor-fre  14-18 

lör-sön 11-16 

Ökade öppettider under sommaren & 

storhelger.  

Se hemsida www.levaobo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levaobo.com/


Övrigt 
 

* Invasiva växter 
Vi fortsätter förra årets kampanj mot de invasiva 

växterna. Kommunekolog Åsa Rydell rekommenderar 

att man tar sig an dem nu på våren, då de är små och 

ännu inte hunnit bilda fröställningar. 

Jättebalsaminen drar man lätt upp med rötterna och 

de är ettåriga. Stoppa alla dessa växter i en säck 

och kör dem till Limhagen 

(återvinningsanläggningen i Leksand) för 

förbränning!  

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-

frammande-arter/# 

Se affischen nedan!  

 
* Salta vägar 
Kommunen har satsat extra resurser på byvägarna. 

Det har medfört att man spridit ut salt på grus- 

vägarna. Då binds dammet som annars yrs upp av 

trafiken. 

Nackdelen är dock, att hundarnas tassar inte mår 

bra av saltet. Bra att veta för dig som är 

hundägare. Mer info på: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2932

371663488109&id=159191197472850&fs=0&focus_

composer=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 sker för de 

flesta mot en avi som skickas ut i början av 

varje år. 

 

* 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 
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Byamännens styrelse:  

Magnus Westerlund, ordförande 

mankan.w@gmail.com  

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsföreningens styrelse: 
Christina Forsberg, ordförande; kassör 

christina.forsberg@regiondalarna.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 

 

 

 

 

 

* STÖD DEN LOKALA HANDELN – 

VÄRNA OM DIN NÄRBUTIK!  

 

* 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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