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Vintern rasat in…
Så kom den till slut, den efterlängtade vintern.
Vitt och kallt, precis vad vi längtat efter. Dag
efter dag med något som kändes som en
”gammaldags vinter”. Inte så mycket skidåkning
i Tällberg, då vi saknar ett preparerat
motionsspår, där det inte krävs så mycket snö
för att göra spår. Det är dock inte så långt att
åka till Granberget, nära Siljansnäs, där träden
dignar under snön och spåren är utmärkta.
Att ge sig ut och promenera eller åka skidor är
ju en alldeles utmärkt aktivitet i dessa tider,
när Coronan svept in med den andra vågen.
Endast åtta personer får träffas i samma rum
och man lider med hotell- och restaurangbranschen, som inte vet hur de ska klara av
situationen. Man får hoppas på den påbörjade

vaccinationen och att de får till logistiken och
leverans av vaccin.

Byamännens årsstämma
Inget blir som vanligt. Håll avstånden, håll ut
och max 8 personer! Det gäller också för
Byamännens årsmöte, planerat till
sön 21 mars, kl 14. Hur ska det gå?
Styrelsen, valberedningen, revisor och sedan
bybor…
Det går inte ihop. Det blir för fullt. Styrelsen
ska få ansvarsfrihet. Det ska väljas en ny
styrelse och eventuellt ska det tas andra
beslut. Hur ska det går till? Styrelsen jobbar
just nu med att hitta någon lösning. Flytta fram
årsstämman och hoppas på lättnader i
restriktionerna? Direktsändning via Youtube?
Man kan följa med hemifrån, men inte rösta.

Man kan lämna in en fullmakt, där man avger
sina röster rörande ansvarsfrihet och val till
styrelse.
Alla handlingar måste då finnas tillgängliga.
Om man installerar programmet Zoom, kan man
ordna så att man kan föra en dialog med de som
är uppkopplade. Är det möjligt att genomföra?
Just nu brottas styrelsen med det här.
Vi är nu i slutet av januari. Det återstår att se
vad vi landar i!?
Det går bra att komma med förslag till ny
styrelse, genom att höra av sig till någon i
valberedningen. Valberedningen består av
Jerk Åkerblad, Christina Giertz och
Hans Jensen, sammankallande.
Maila till: valberedning@tallbergsby.se

Alternativt klicka på länken här nedan för att
gå direkt till pdf-filen som handlar om Tällberg
tallberg-2020-09-28.pdf (leksand.se)
När rutan med den långa länken till filen öppnar
sig, högerklicka och öppna filen.
Vad är då ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag
framtaget för att tydliggöra kulturmiljöns
egenskaper och karaktäristik, utan att dessa
vägts mot andra intressen.

Kulturmiljöprogram

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.

Aktiviteter i bystugan
Under flera år har vi haft aktiviteter i bystugan,
både för vuxna och barn. Nu ligger det nere. När
Coronan lämnat oss, ser vi fram emot att ta nya tag.

Trädfällning

Sand till privatpersoner
Sand för att ta hem och använda för att sanda
på tomten finns vid Ovabacksgattu, inte långt
från järnvägsövergången.

Stämmoprotokoll/Byutvecklingsplan
Dessa dokument finns utlagda på byns hemsida
under Sida för bybor/Login för bybor-byarkiv.
Saknar du lösenordet, hör av dig till någon i
styrelsen.

Det finns mycket intressant på Leksands
hemsida www.leksand.se
Man kan bl.a. hitta intressanta kulturmiljöprogram över många byar och fäbodar i
kommunen. Gå in på sidan och skriv
kulturmiljöprogram i sökrutan. Du får då en
överblick över samtliga kulturmiljöprogram.

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens styrelse:

Magnus Westerlund, ordförande

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

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

Bilder: Björn Rombo (1-2)

Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
Lars Hahne, adjungerad strandgruppen

* EN GOD FORTSÄTTNING PÅ
DET NYA ÅRET!

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