TällbergsNytt nr 4 /21
Ser mejlet konstigt ut eller syns inte bilderna, klicka här!
T ällbergs månatliga nyhetsbrev
Vi byter nu format för T ällbergsNytt så att allt innehåll, med text och bilder,
kommer direkt i det mejl du får. Ibland visas inte bilderna direkt, utan det måste
aktiveras i ditt e-postprogram. Du kan också se hela innehållet som en
webbsida i stället om du klickar på länken överst i detta mejl.

Det finns ett budskap – bl.a. från Civilförsvarsförbundet som har gett ut ett
armband som det står ”Håll i – Håll ut!” med tanke på pandemin. Det är en devis
vi gärna delar med oss av i dessa tider.

Vad har hänt sedan förra numret?
Björn Rombo, som har slitit med redaktörskapet till T ällbergsNytt, har valt att
fokusera på Bystugan. Vi tackar honom för det enorma arbetet han lagt ner på
T ällbergsNytt. Ny redaktion för T ällbergsNytt är:
Dan Magnusson, Annika Norlén och Barbro Stigsmark
Vi nås på: tallbergsnytt@tallbergsby.se

Årsmöte i Tällbergs Byamän
Detta möte har hållits digitalt. De var 15 st uppkopplade under mötet, men
några fler i röstlängden – 21 st. I Bystugan satt en del av styrelsen och
servicepersonal för att hålla igång tekniken.

Sedvanliga förhandlingar genomfördes. Ny styrelse valdes – se nedan. Det
beslutades att byavgiften blir samma som i år dvs. 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell samt 100 kr/mantalsskriven. Det är många
som har betalat in byavgiften i år – vilket Byamännen är oerhört tacksamma
över. Om du tror att du inte har betalat får du gärna höra av dig via e-post:
ekonomi@tallbergsby, så att det inte blir en dubbelinbetalning.

Kommande aktiviteter
(se även www. tallbergsby.se)

Valborg och midsommar
Valborgsmässofirandet är inställt, som tidigare har meddelats. Beträffande
midsommarfirandet avvaktas tydligare rekommendationer, både från
Folkhälsomyndigheten och Leksands kommun. Kommunen har valt att ställa in
resningen av majstången i Gropen i år igen. I dagsläget ser det ut som det blir
som förra året, då pandemin fortfarande har hög smittspridning. Vi får hoppas
att vaccineringen ökas och att en del av restriktionerna släpps till dess.
Information kommer löpande. Valborgs- och midsommarfirande är
gemensamma aktiviteter som normalt genomförs av T ällbergs
Hembygdsförening och T ällbergs Byamän tillsammans.

Städdag, tisdagen den 11 maj
Städdagen är en gemensam aktivitet där vi tillsammans vårstädar vår by. Vi
plockar skräp, krattar och ser till att våra gemensamma ytor vid stranden,
Majstångsplatsen, Nybodalen, Digerberget och Holen är redo för sommarens
aktiviteter. Förra året ställdes städningen in, i år kommer vi att städa, men i små
grupper. Bystugan är bemannad från kl 17.00 för att kunna hämta soppåsar. T a
med kratta. Skräpet lämnas vid Bystugan.
På grund av rådande restriktioner kommer vi inte att ha gemensam fika –om
man vill fika får var och en ta med sig det själv och fika i smågrupper.

Nationaldagsfirande söndagen den 6 juni
Hembygdsföreningen meddelar att man även här avvaktar besked, men har en
förhoppning om att det går att genomföra någon form av nationaldagsfirande
på Holen.

Lekaftnar under sommaren på Holen
Hembygdsföreningen planerar för att kunna genomföra lekaftnarna i år på ett
Corona-säkert sätt. Dock gäller restriktionerna än och hoppas på att det
släpper till dess.

Övrig information
Stif (Stationsparken T ällberg Ideell Förening) har sin årsstämma den 31 maj.

Byamännens ordförande har ordet
Under det gångna året har ni vant er med att få information från Byamännen i
form av separat utskickade kvartalsbrev. Från och med nu provar vi att delge er
information här i T ällbergsnytt istället. Som jag tidigare nämnt efterlyser jag en
dialog mellan styrelsen och alla medlemmar rörande de frågor vi hanterar i
Byamännen. På grund av pandemin har vi inte kunnat ha de
informationsmöten vi tänkt men hoppas att kunna komma igång med dessa i
höst. T rots det är ni några som hör av er då och då med ett mejl eller
telefonsamtal vilket är uppskattat.
Då det inte var länge sedan det senaste kvartalsbrevet skickades ut tar jag i
denna text bara upp det allra viktigaste.
Våra vägar
Efter vårt påpekande om att sandsopningen lämnade en del övrigt att önska
har kommunen nu påbörjat upptagning av den sand som tidigare sopades ut i
diken och vägkanter. I skrivande stund är Holgattu och till viss del
Ovabacksgattu omhändertagen medan det återstår en del att göra på bland
annat Byängsgattu och Sjögattu. Kommunens ansvariga har dessutom
meddelat att de kommer att hyvla och vid behov tilläggsgrusa våra grusvägar
mellan v.17 och 21. Jag ber därför er som bor längs dessa vägar att ta bort
eventuella reflexkäppar ni satt upp för att skydda era gärdsgårdar. Vidare

kommer kantskärning och dikesrensning med grävmaskin att göras under
hösten, vilket är helt i linje med det vi skrivit till kommunen om i vår rapport om
statusen på byns vägar.
Vad det gäller förrättning och övergången till samfällighet har väggruppen
börjat konkretisera båtnadsområden för de olika
gemensamhetsanläggningarna. Som ni märker är det många märkliga ord
kopplat till denna procedur vi skall gå igenom, vare sig vi vill eller inte. I väntan
på att vi kan träffas och prata rekommenderar jag besök på både
Lantmäteriets och kommunens hemsida kopplat till dessa frågor. Sätt er in i
detta oaktat om ni är fastboende, fritidsboende eller bara markägare.
Lantmäteriets förrättning av T ällbergs vägar kommer att bli dyr. Kommunen
har nyligen beslutat om ett nytt sätt att bidra till förrättningskostnaden efter
att deras ursprungsförslag inte gick igenom det juridiska nålsögat. T yvärr
missgynnas vi i T ällberg av det nya sättet att räkna på eftersom det strikt utgår
från antalet kilometer väg i den nya samfälligheten. Då T ällberg är en
tätbebyggd by med många fastigheter per kilometer får vi mindre ersättning
per fastighet, och det är det stora antalet fastigheter (mellan 500 och 1000)
som gör att vår förrättning kommer att bli kostsam.
Vädjan om att inte utf odra vilt
Det har noterats att förekommer utfodring av vilt inne bland bebyggelsen i byn.
På något ställe rör det sig om större kråkfåglar och på några andra ställen
handlar det främst om rådjur. Vi har alldeles för många rådjur i byn och behöver
snarare få ut dem i skogen där de hör hemma än locka hit fler. De äter upp
blommor och buskar samt förstör träd och buskar när de fejar sina horn.
Dessutom för med sig fästingar som sprider borrelia och i värsta fall T BE. Ett
ytterligare problem är den trafikfara de utgör.
Jag vädjar därför om att utfodringen av vilt upphör.
Visa hänsyn
Vi är på väg in i en period fylld av trädgårdsarbete. Jag är medveten om att vi
alla har olika förutsättningar för när i veckan och när på dygnet vi får möjlighet
att dra igång våra trädgårdsredskap. T rots det ber jag er alla tänka på
omgivningen när det gäller störande ljud på kvällar och helger
Smittf ri städdag
Som ni kan läsa i en artikel här i T ällbergsnytt genomför vi en gemensam
städdag den 11 maj med början kl 17.00. Vi fokuserar på några områden i byn
och tar hand om både skräp och ris. T yvärr medger inte restriktionerna att vi
traditionsenligt samlas kring en bit mat efteråt, men jag hoppas att detta inte
skall hindra er från att engagera er i vårstädningen av T ällberg.
Alla kan dessutom dra sitt strå till stacken genom att rensa diken och
vägkanter fria från skräp där ni bor eller ta upp det ni ser under en promenad.
På så sätt ser vi till att vår by är vacker och välkomnande året om.
Magnus Westerlund
Ordförande T ällbergs Byamän

Kontakt

Byamännens styrelse
Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-4580138
Dan Magnusson, vice ordförande ; Christina Holm, sekreterare; Niklas Sanfridson,
ledamot; Barbro Stigsmark, ledamot samt Mats Carlsson, suppleant; Lars
Ekstedt, suppleant och T ommy Jaensson, suppleant.
Annika Norlén, adjungerad kassör; Lars Hahne, adjungerad strandgruppen och
Björn Rombo, bystugefogde.
Hembygdsf öreningens styrelse
Hans Jensen, ordförande, hembygdsforeningen@tallbergsby.se, 070-5778778
Kenneth Keys, vice ordförande; Kerstin Jaensson, sekreterare; T itti Bornedal,
ledamot och Britt Söderberg, ledamot.
Christina Forsberg, adjungerad kassör.
Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i T ällberg, kan bli medlemmar i
Hembygdsföreningen. Årsavgiften för medlemskap är endast 125 kr för enskilda
personer och 200 kr för familjer. Avgiften betalas till BG 5568-9616 eller Swish 123
063 18 20 (ange namn och e-postadress).

Redaktionen
T ällbergs Byamän och Hembygdsf örening
Ovabacksgattu 1, 793 70 TÄLLBERG

Du får det här mejlet om du registrerat dig
på vår hemsida eller bor i Tällbergs by.
Avsluta prenumerationen

