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Den nya istiden är här
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Hela Siljan ligger som ett salsgolv täckt av ett
tunt lager med snö. Kärnisen håller över hela
sjön. Plogade och sopade banor sträcker sig
från Leksand, via Tällberg, Östanhol, till
Rättvik, Vikarbyn och Stumsnäs, Därifrån rakt
över tillbaka till Laknäs. Man kan promenera,
åka skridskor eller spark. Vill man åka skidor så
finns det preparerade skidspår längs hela
sträckan. Det finns också de som tycker om att
cykla på isen. Snöskotrarna hittar också ut på
isen, där de lätt kan uppleva fartens tjusning.
Som tur är far de fram på behörigt avstånd
från övriga utövare.

Att få uppleva så många fina vinterdagar ute på
Siljan är helt otroligt. Det är många som söker
sig ner till isen för att njuta av solen och
uppleva en riktig vinter. Kanske lite väl kallt
ibland, men en vinter som många har längtat
efter.
De som jobbar med att köra upp banorna och
dra upp skidspår, lägger ner många timmar med
ideellt arbete. Det behövs maskiner och det går
åt bensin. Vill man ge ett bidrag till
verksamheten kan man Swisha till: Ploggruppen,
Kullsbjörken, Östanhol, Laknäs, Tällberg:
Swish 123 087 74 23, skriv PLOG.

Den aktivitet som man idag kan njuta av på ett
säkert sätt, är att ge sig ut i naturen. Mycket
av det som vi annars brukar ägna oss åt är
stängt.
Ett traditionellt ”vårtecken” är föreningarnas
årsstämmor. Liksom förra året är det svårt att
öppna upp Bystugan och träffas där. Därför
måste vi hitta andra lösningar.

Byamännen håller sin Årsstämma, som
man kan delta i digitalt, sönd 21 mars,
kl 14.00 Har man inte den möjligheten
kan man lämna in fullmakt. Se mer
information nedan.

Hembygdsföreningen håller sitt Årsmöte,
som man kan närvara vid via gruppsamtal,
sön 7 mars, kl 14.00
Se mer information nedan.
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Bilder: Björn Rombo (1-3)

* HÅLL UT!
* HÅLL AVSTÅND!
* HÅLL CORONAN BORTA!
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