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Ovabacksgattu 

Äntligen! Hela Ovabacksgattu är nyasfalterad. 

Asfalteringen föregicks av förberedelse-

arbeten som gjorde att vägbanan fick en helt 

ny struktur. Det är alltså en gedigen 

uppgradering av ett tidigare bedrövligt 

vägavsnitt i Tällberg. 

Timingen med Dala Energi kunde dock vara 

bättre. När backen från Siljansvägen upp till 

Green Hotel, den sk Tomtbacken, fått ny 

beläggning och diket iordningställts, började 

Dala Energi gräva ner ny kabel som korsar 

vägen på två ställen. Mycket övrigt, när det 

gäller planering och samordning, finns att önska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgraderingen av byvägarna är en mycket 

angelägen fråga. Nästa år planeras att 

fastighetsägarna i byn, ska ta över ansvaret för 

underhållet av byvägarna, från kommunen.  

Då kommer det troligtvis att bildas flera sk 

gemensamhetsanläggningar [GA], för olika 

vägavsnitt i byn. Sedan kan det bli en 

övergripande vägsamfällighet för samtliga 

byvägar. Att kommunen då inte ska lämna över 

vägar som omedelbart kräver åtgärder i form 

av kostsamt underhåll, är något som Tällbergs 

Byamän jobbar för. 
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Höststämma 

Byamännens Höststämma gick av stapeln   

sön 25/10. Här är några punkter som togs upp 

på stämman. 

-  Ekonomin är god, men Byamännen har några 

projekt som kommer att medföra stora 

utgifter framöver, t.ex. ångbåtsbryggan, 

badbryggan, utegym och underhåll av bystugan. 

- Byutvecklingsplan för 2021-2023 antogs.  

- Byavgift och budget för 2021 fastställdes. 

300 kr/fastighet, 300 kr/näringsidkare, 

2400 kr/hotell, 100 kr/enskild inte 

markägande medlem.  

Betalas in på bg 5761-7839 

- Under övriga frågor: 

motion om näringslivsgrupp, motion om 

stationsområdet, Väggruppen, skolvägen samt 

promenadväg förbi skolan, belyst motionsslinga, 

utegym, Tällberg 700 år, Aktivitetsgruppen, 

Webbgruppen, samt Byaråd. 

Protokollet och Byutvecklingsplanen kommer 

att läggas ut på hemsidan under ”Login för 

bybor”. Om du är medlem i Tällbergs Byamän 

och saknar lösenord, kontakta någon i 

styrelsen. 

 

 

Vad som komma skall? 

 

Inställda arrangemang 

Det mesta som brukar arrangeras i byn ligger 

för närvarande nere pga ”coronatider”. 

Tidigare har vi under höstarna haft ett varierat 

utbud av kvälls- och barnaktiviteter i bystugan. 

Andra arrangemang som inte kommer att 

genomföras under 2020 är: 

- Klimpvälling/Kuckelvälling 

- Tällbergs Lissjul 

- Lucia 

- Julnattsbön i bystugan  

 

 

 

 

 

 

Övrigt 
 

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. 

 

Byarådet/Kommunbygderådet 

Byarådet består av representanter från byarna 

Tällberg, Plintsberg, Hjortnäs, Laknäs, Östanhol 

och Kullsbjörken. Tällberg representeras av en 

person från Byamännen och en från 

Hembygdsföreningen. 

Man träffas några gånger per år för att 

informera om vad som pågår i byarna.  

Då har man också möjligheter att utbyta 

erfarenheter och ge varandra tips och råd.  

Två stycken utses att också vara 

representanter i Kommunbygderådet. 

Det är ett samverkande organ med 

representanter för de olika byaråden, samt 

Leksands Församling. Kommunbygderådet har 

som sin främsta uppgift att stötta 

bygdeutvecklingen. 

 

Bystugan 
Bystugans renovering/upprustning pågår. Visst 

underhåll sker inomhus, men mildvädret i 

oktober/november har gjort att det även gått 

att utföra arbete utomhus. Renovering av 

timmerväggen på norrsidan har genomförts, 

samt en fortgående leverans av renoverade 

fönsterbågar. 

 

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. 

 

 

  

 

 



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-

HANDLA PÅ HEMMAPLAN!    

HANDLA AV LOKALA FÖRETAG  

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 

 

Bilder: Björn Rombo (1-4) 

 

 

 

* HÅLL UT! 

* HÅLL AVSTÅND! 

* HÅLL CORONAN BORTA!

OCH HANTVERKARE! 

PENGARNA STANNAR PÅ ORTEN 

OCH GÖR NYTTA HÄR. VI FÅR 

HA KVAR VÅRA LOKALA 

LEVERANTÖRER. KANSKE JUL- 

FÖRSÄLJNINGEN KAN RÄDDA 

ETT LOKALT FÖRETAG!  

 

 4 

I dessa ”coronatider” kan man med fördel ägna sig åt stärkande promenader i vår vackra natur. 

Som här med den bedårande utsikten över Siljan från Digerberget, förr även kallad Klitten. 

mailto:hembygdsforeningen@tallbergsby.se

