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Hösttider - svamptider
Det finns ca 150 ätbara svampar i vårt land,
men vem har plockat och ätit av alla dessa?
Inte många kan man väl förmoda. Många är det
dock som ger sig ut i skogen i dessa tider, med
en ända målsättning, nämligen att komma hem
med kantareller. Det finns ju flera andra
svampar att plocka, men kantarellen är nog den
mest attraktiva. Den går inte att ta fel på och
den är läcker att äta. Det har ju varit rätt
många dagar med regn, en förutsättning för att
svamparna ska komma upp och visa sig.
Det är många som har varit ute och letat för
att hitta ”guldklimparna”. Hittar man inte
tillräckligt många i skogen, kan man gå ut på
”nätet” och fånga desto fler.

Turisterna har fortsatt att vandra runt i byn.
Den värsta coronakrisen verkar vara över, men
man kan inte vara nog försiktig. Faran är inte
över än. En andra våg kan komma, men visst
känns det lite lättare nu när spridningen har
lugnat ner sig och vi kan ana hur det var innan
Corona slog till. Att det ska finnas anledning att
lätta ännu lite mer på restriktionerna, är vi
många som längtar efter. Inte minst
hockeypubliken. När vi nu står inför första
nedsläppet för säsongen, är det många som
längtar efter en plats i Leksands arena.
Tills vidare får vi dock nöja oss med att betala
lite extra för att kunna följa vårt lag på teven.
Annars är det inte så mycket att se fram emot
under hösten, när det gäller aktiviteter i byn.

Konstförening satsar dock som vanligt på
Höstutställningen. Där man får vandra runt och
beundra konsten, medan man håller avstånden.
Senare kommer Höststämman, där det också
kommer att vara möjligt att hålla avstånden.
Sedan får vi avvakta för att se när vi kan bjuda
in till någon kvällsaktivitet i bystugan, vilket vi
kunnat se fram emot tidigare.

Invasiva växter
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Kampen mot invasiva växter har fortsatt under
sommaren. Byamännen har tillsammans med
några entusiastiska bybor, tagit sig an jättebalsaminen. Den kan bli väldigt hög, men den är
mycket lätt att dra upp med rötterna. Att
sedan åtminstone förpassa blomställningen till
en plastsäck, för vidare befordran till
förbränning är ett måste. Ett stort tack till de
som gjorde en insats mot ”invasionen”.

Annelie Jämte

Vad som komma skall

Konstföreningens Höstutställning
Konstföreningen slår snart upp portarna till
Höstutställningen som pågår
lör 26/9 – sön 11/10.
OBS! I år ingen vernissage.
Öppet lördagar och söndagar kl 11-15.

Tre konstnärer ställer ut:
- Ingmarie Utbys från Falun. Måleri.
- Curt Berglund från Rättvik. Måleri
- Annelie Jämte från Djurmo. Skulptur

Curt Berglund

Höststämma

Byamännens styrelse:

Byamännens Höststämma blir i år
sön 25/10, kl 14.
På dagordningen finns bl.a.
- Nästa års budget
- Vägfrågan
- Ny Byutvecklingsplan
Vi håller avstånden. Varmt välkomna!

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
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Övrigt
STIF

Stationsparken Tällberg Ideell Förening, är en
ideell förening med 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.
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

Aktiva bybor

Har du några idéer eller vill du på något sätt
delta i byns verksamhet, kontakta någon i
styrelsen. Kom 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

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 (1-6)

* 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!

* DAGENS CYKLAR KAN FRAMFÖRAS SNABBT I SKOGEN. VISA
HÄNSYN! ALLA SKA RISKFRITT
KUNNA GÅ PÅ STIGAR OCH
SKOGSVÄGAR.
* STÖD DEN LOKALA HANDELN!
HANDLA LOKALT!
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