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Det lyser rött
Ett år med Corona-virus. Första vågen, andra
vågen, och tredje vågen kom. Muterade virus
från när och fjärran. Vår rörelsefrihet är
kringskuren. Maxtal i butiker, max åtta
personer får samlas och vi ska hålla avstånden.
Vi får sitta ensamma vid borden på
restauranger och serveringar. Vaccin i mängder
skulle komma, men det blev problem med
leveranserna. När ska vi alla bli vaccinerade, så
att vi kan träffa vänner, nära och kära igen? Vi
sätts på prov och det är många som lider idag.
Det är klart att det får konsekvenser.
I Tällberg drabbas bl.a. turistnäringen, men
också föreningslivet.
Hembygdsföreningens årsmöte hölls digitalt
med telefonuppkoppling. Den nya styrelsen kan
ses här nedan. Byamännens årsstämma ska
hållas digitalt. Det är då svårt att samla några
större skaror, inför de beslut som ska tas.

Den digitala tekniken behärskas inte av alla.
Även om det finns möjlighet att få dokumenten
i pappersform och lämna in fullmakt, så är det
svårt att ersätta den normala situationen då
man kan sitta i samma rum och kommunicera.
Byamännens planer för att bygga ett utegym
i byn fortskrider. Förhoppningsvis blir det
byggstart under våren.
Bystugan kommer att målas om utvändigt.
Arbetet beräknas komma igång under april.
Under tiden som arbetet pågår, kan det ibland
vara begränsningar i framkomligheten i
Ovabacksgattu och på Siljansvägen i närheten
av bystugan. Sedan tidigare har bystugan fått
nya renoverade fönsterbågar. Den gamla
rampen på baksidan har tagits bort pga
renoveringsbehov. Den kommer att ersättas av
en ny ramp i metall.

Vi får hoppas att den efterlängtade
vaccineringen kommer igång snart, så att livet
kan återgå till det normala. Då kan vi få träffas
både ute och inne. Vi får ändå se fram emot
våren och varmare tider. Då kan vi njuta av
solen och faktiskt börja träffas utomhus.
* Söndag 21/3, Byamännens årsstämma
Pga de rådande restriktionerna som gäller för
att förhindra spridningen av covid-19, hålls
Byamännens årsstämma digitalt.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2021 är 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften
för i Tällberg mantalsskriven, icke markägande
medlem, är 100 kr. Avgiften betalas till
Tällbergs Byamän och Bystyrelse,
BG 5761-7839 eller Swish 123 624 27 47
(ange namn och e-post).
* Tällbergs Hembygdsförening
Alla som är intresserade av aktiviteter och
kultur i Tällberg, 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). Avgiften betalas till
BG 5568-9616 (ange namn och e-post).
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* DET SOM GÖMS I SNÖ
KOMMER UPP I TÖ!
VAR SNÄLL - TA HEM SKRÄPET!
* HANDLA LOKALT!
* VAR FÖRSIKTIGT HÅLL AVSTÅNDEN!

