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Vinter/Virus 

Så kom vintern tillbaka och det med besked! 

Snön vräkte ner och plogbilarna ryckte ut igen. 

Temperaturen var ofta runt nollstrecket och 

vägbanan blev snabbt ”snorhal” innan sandbilen 

var på plats. I ett obevakat ögonblick uppstod 

samma situation, som då den första snön kom i 

början av november. Bilar halkade ner i diket på 

Ovabacksgattu (Tomtbacken) nedanför Greens. 

Den här gången var det sopbilen och då 

behövdes det en stor bärgare för att dra upp 

kolossen.  

Sedan kom Corona! Dag efter dag har viruset 

spridit sig över jorden. Lyckligtvis har vi endast 

fått rapport om några enstaka smittade i 

Dalarna och inga i Tällberg eller i Leksands 

kommun. Stor försiktighet skall dock iakttas 

och information finns på bl.a. på: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

Aktiviteterna i bystugan är tills vidare inställda, med 

anledning av den stora smittorisken. Innan dess hann 

vi dock att få vara med om ännu en kväll med Gamla 

gårdar i Tällberg. Det var den femte gården som 

presenterades i Bystugan och den här gången 

handlade det om Brantgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onsdag 4/3, Gamla gårdar i Tällberg 

Det var Dan Magnusson och Birgitta Fröstad 

som gav oss en intressant resa tillbaka i tiden. 

Nuvarande ägare, Dan Magnusson, hade letat 

fram intressanta uppgifter om Tällberg i 

allmänhet och Brantgården i synnerhet. Birgitta 

som har rötterna på sin mammas sida i 

Brantgården, berättade engagerat om sina 

släktingar och visade bilder. En i släkten 

utvandrade till Amerika, men kom hem efter 

några år. Han gifte sig då och blev sedan byns 

småskollärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Söndag 8/3, Hembygdsföreningens årsmöte 

Efter fika med dopp från Lena Ytterman, 

började årsmötesförhandlingarna. De klarades 

av i en rask takt och den nya styrelsen kan ni se 

här nedan. Ulla Rombo och Emma Forsberg 

avtackades för sina förtjänstfulla insatser i 

föreningen. 
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Vad som komma skall 

Tyvärr kommer det att vara rätt tomt i 

bystugan en tid framöver. Vi får se hur lång tid 

det tar innan det är riskfritt att träffas i 

grupp och ha lite samkväm igen. Några av 

programpunkterna hoppas vi att vi kan 

återkomma till och boka in nya datum. 

 

* Söndag 29/3, kl 14, Byamännens årsmöte  

i bystugan 

Efter moget övervägande har Byamännen 

kommit fram till att årsmötet skall genomföras 

i en förkortad version. Se mer information här 

nedan. 

 

Övrigt 

 
* Båthusgattu 

Båthusgattu  börjar vid Siljansvägen och går 

ned till fotbollsplanen. Sedan fortsätter den i 

mer ursprungligt skick ner till Siljan, där 

båthuset för Tällbergs kyrkbåt tidigare låg. 
Vid schaktningsrbeten vid sidan av den gamla vägen, 

har det gjorts åverkan på vägen. Byamännen 

reagerade på detta och kontaktade Länsstyrelsen, 

som kom och inspekterade den uppkomna situationen. 

Den gamla vägen går inte att återställa i ursprungligt 

skick, men entreprenören fick ett åläggande att 

återställa den, genom att lägga på ett lager med 

grus och sedan bark ovanpå. Det har nu gjorts och 

vägen är nu åter gångbar. 

 

* 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: Christina Holm (1-2); Björn Rombo (3-4) 

 

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 

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! 

 

* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA 

I HUNDLATRINERNA. 

FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN! 

 

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA 

SNYGGT VID ÅTERVINNINGEN 

FÖR PAPPER, PLAST, GLAS OCH 

METALL! 
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INFORMATION KRING ÅRSSTÄMMAN 2020 I TÄLLBERGS BYAMÄN 
 

Corona-viruset sätter idag prägel på mycket i vårt samhälle och 

sprider oro. Många rekommendationer gäller hur vi skall träffas och 

umgås med varandra. Samtidigt finns det regler, stadgar och lagar 

för ekonomiska föreningar. 

Styrelsen har konsulterat såväl juridiskt kunniga personer som 

personer med kunskap om smittspridning för att på ett praktiskt 

sätt kunna hantera årets stämma. 

Beslutet idag är att följa planen och genomföra årsstämman den 29 

mars kl 14 i Bystugan. 

För att minska riskerna kommer enbart de punkter på dagordningen 

som är obligatoriska att behandlas. Detta förslag tas upp under 

punkten godkännande av dagordningen. 

För att ytterligare snabba upp stämman föreslår styrelsen att inga 

dragningar av underlag sker utan vi utgår från att alla medlemmar 

utnyttjar möjligheten att läsa in materialet via byns hemsida under 

inloggning för bybor https://tallbergsby.se/login-for-bybor/. Om 

det finns specifika frågor går det att skicka mejl till byamännen 

byamannen@tallbergsby.se med dessa. 

Den som vill påverka besluten, men inte vill närvara påminns om 

möjligheten att lämna in fullmakt. 

Fullmaktsblankett bifogas med möjlighet att godkänna samtligt 

förslag till beslut alternativt ange avvikande uppfattning. 

Något kaffe kommer inte att serveras. 

När samhället har återgått till ett mer normalt tillstånd kommer 

Byamännen att kalla till informationsmöte där punkterna 

”Parentation”, ”Övriga frågor” och ”avtackning” kommer att 

behandlas och där vi även ordnar med någon form av samkväm. 

Vi hoppas på förståelse för detta beslut. 

Bästa hälsningar, 

Tällberg 17 mars 2020 

Lars Hahne 

Styrelseordförande Tällbergs Byamän 
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