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Höst i Tällberg 

Månadens höjdpunkt – konstföreningens Höst- 

utställning. Höstutställningen drog många 

besökare under tre helger.  

 Inte mycket att roa sig med i det offentliga 

rummet. Hockeyn har fortfarande stora 

begränsningar när det gäller publikinsläpp. 

Aktiviteterna i bystugan ligger på is. Hur det 

ska bli med aktiviteter under resten av året ser 

i dagsläget mörkt ut.  

Snart kommer Byamännens Höststämma, där 

man kan delta med bibehållna coronaavstånd. 

Bystugan är rätt stor och för de som inte vill 

eller kan komma dit, är det tänkt att man ska 

kunna streama via Internet på YouTube.  

En del rutiner rullar på i byn. Hundlatrinerna 

töms av ideella krafter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likaså parkbänkarna som tas in för 

vinterförvaring, det görs genom ideella krafter. 

Blomlådorna togs bort av Byamännen. 

Bystugan skall snyggas upp utvändigt. Efter 

några år av aktivt sökande efter kunnigt folk, 

har marken på baksidan förbättrats, rampen 

har tagits bort för att timmervägen behöver 

renoveras. Vidare har fönstren, som började 

renoveras för ett par år sedan, fått en 

fortsättning . Till våren ska Bystugans målas om 

utvändigt.  

Gärdesgården som förfaller vid anslagstavlan, 

kommer att bytas ut. Det sker mycket i det 

tysta och mycket planeras framöver, för att vi 

ska få behålla en vacker och välskött by som 

alla kan njuta av. 
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Annelie Jämte 



Konstföreningens Höstutställning 

Årets konstutställning besöktes av 240 

personer. De tre konstnärerna kompletterade 

varandra till en både vacker och spännande 

utställning. Annelie Jämtes skulpturer i betong 

och sten stämde väl ihop med Ingmarie Utbys 

och Curt Berglunds målningar. En hel del verk 

såldes under utställningen, vilket tyder på att 

besökarna uppskattade utställningen. Efter 

utställningen skedde dragning av lotteriet som 

fanns under utställningen. Vinnarna är 

meddelade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som komma skall 
Höststämma 

Byamännens Höststämma blir i år   

sön 25/10, kl 14 

Vi håller avstånden. Varmt välkomna! 

Mer information och dagordning, se nedan 

 

Övrigt 
 

STIF 
Stationsparken Tällberg Ideell Förening är en 

ideell förening med en ideellt arbetande 

styrelse. Föreningen har, sedan starten, varit 

öppen för alla och styrelsen hoppas nu att fler 

vill bli medlemmar och aktivt dela ansvaret för 

stationsparkens bevarande och fortsatta 

utveckling. Föreningen verkar för att stationen 

fortsättningsvis ska kunna hållas öppen för 

allmänheten. 

Man kommer att avgiftsbelägga parkeringen på 

området, för att kunna finansiera exempelvis 

snöröjningen. Det kommer att finnas flera 

alternativ på avgifter. Föreningen återkommer 

om detta. 

 Har du frågor och funderingar, maila till 

föreningen, eller ring till någon i styrelsen. 

Kontaktuppgifter: 

Christina Giertz, ordförande 070-556 40 68 

Pär Svalänge, sekreterare     070-268 89 03 

Annika Norlén, kassör            070-577 27 78 

Allmän kontaktadress:           info@stif.se  

Bg 5679-8754 

 

Trädfällning 
Utsikten i Tällberg är en grundläggande tillgång 

som ska framhävas. I området norr om 

Byängsgattu planerar några fastighetsägare att 

låta röja ett område om ca 3-4 000 m²på sly 

och ett flertal träd. Området stör utsikten mot 

Rättvik för flera fastighetsägare. Markägarna, 

där störande sly och träd finns, har gett sin 

tillåtelse att låta röja detta område. Röjningen 

kostar en slant, men kostnaden delas mellan 

berörda grannar. I TällbergsNytt kommer vi att 

visa på hur utsikten förbättrats, när röjningen 

väl är genomförd under hösten/vintern. Detta 

röjningsprojekt kan förhoppningsvis inspirera 

fler i Tällberg. 
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Curt Berglund 
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Ingmarie Utbys 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (1-3) 

 

 

* 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! 
 

* STÖD DEN LOKALA HANDELN! 

HANDLA LOKALT!  
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