TällbergsNytt april - nr 3 2022
Ser mejlet konstigt ut eller syns inte bilderna, klicka här!
T ällbergs månatliga nyhetsbrev
Du kan se hela innehållet som en webbsida i stället om du klickar på länken
överst i detta mejl.
Nu är det april, fast vädret har varit ”aprilväder” även under mars månad. Solen
har varit framme många dagar – men nätterna lite mer kalla. Och med så
fantastiska solnedgångar.

Foto: Barbro Stigsmark
Därför är det bra, ur ett utsiktsperspektiv och för att kunna se solnedgångarna,
att det röjs sly och stora träd. Det handlar inte om att allt ska bort – insekter
och fåglar (nu menas inte dessa kajor som flockas) behöver också viss natur
kvar.

Byamännen har röjt slyn nedanför Holen

Genomförda aktiviteter
Både T ällbergs Byamän och T ällbergs Hembygdsförening har genomfört sina
årsstämmor i mars månad men först bypuben.

Fredagen den 11 mars – Bypub i Bystugan
Bypuben – för första gången i år – hade ca 25 personer närvarande. Det var
trevligt ordnat med lite tilltugg och annat kring det medtagna drickat av olika
slag. Vi, som var där, hade väldigt trevligt. T ack till er arrangörer!

Foto: Barbro Stigsmark

Söndag den 20 mars – Byamännens årsstämma

I år hölls en traditionell årsstämma i Bystugan. Sedvanliga årsmöteshandlingar
klarades av och styrelse valdes/omvaldes (se nedan).

Från vänster: Christina Holm (sekr), Bengt Andersson (mötets ordf), Magnus
Westerlund (ordf), Annika Norlén (adj kassör).
Foto: Barbro Stigsmark

Söndag den 27 mars – Hembygdsföreningens årsmöte
Även Hembygdsföreningen årsmöte genomfördes i Bystugan med sedvanliga
årsmötesförhandlingar och val av styrelse för kommande verksamhetsår (se
nedan). Kaj Bergenhill var årsmötesordförande.

Kommande aktiviteter
Fredagen 8 april - Bypub
Då var det dags igen för Bypub i bystugan. Från kl 17 finns snacks uppdukat så
ta med något att dricka och kom. Bara för att det är ”bypub” behöver man ju
inte dricka alkohol – idag finns många alternativ. Bypuben handlar om att
träffas och skapa gemenskap i byn.
Bypuben återkommer var fjärde vecka dvs fredagen efter sophämtning tunnor ut på onsdag (tisdag kväll –kanske?) och sen umgås i bystugan på
fredag.

Onsdag den 20 april – Städdag
Samling vid Bystugan kl 17. T a gärna med egen kratta/räfsa. Vi delar in oss i
grupper. Samling efteråt vid bystugan - då bjuds det på någon form av
förtäring.

Tisdag 30 april – Valborgsmässoafton

Foto: Björn Rombo
Äntligen en majbrasa. Det går bra att lägga ris – och endast ris (inte småträd
eller annat skräp) på brasan. Det kommer upp skylt när högen är full. Fackeltåg
avgår från T ällbergsgården kl 21:00, ned till brasplatsen på ängen nedanför
Majstångsplatsen. Glögg serveras. Hembygdsföreningen säljer facklor, från kl
20:30. Se kommande information.

Lördag 21 maj (preliminärt)
Gökotta kommer att genomföras i Nybodalen – här återkommer vi också med
detaljerad information längre fram. Samling brukar ske vid Kartan vid
Ovabacksgattu.

Juni
I juni kommer Nationaldagen att firas på Holen – som sedvanligt den 6:e juni
som är en måndag. Sverige har ju inte haft nationaldag så länge – den infördes
år 2005 och blev en röd dag – tidigare firade man Svenska Flaggans Dag, vilket
också sammanfaller med nationaldagen numera. Planeringen för att
genomföra midsommar finns på båda föreningarnas ”att-göra-lista”. Här
återkommer vi med mer information framledes.

Medlemsavgifter etc
Kontakta gärna oss på byavgift@tallbergsby.se om det är något ex.vis
adressändring, mailadresser, fastighetsbeteckning och om något annat som
behöver ändras.

Upphittat
T vå sparkcyklar av exklusivare modell har upphittats i centrala delar av byn och
omhändertagits.
Återfås mot beskrivning.
Magnus Westerlund
070-4580138

Efterlysning
Du som är intresserad av att göra något i byn – hör av dig! Du behöver inte sitta
i styrelsen för att vara delaktig. Det kan vara precis vad som helst – nästan!
Kontakta Barbro Stigsmark, bstigsmark@gmail.com eller mobilnr 070-298 32 41

Väg-gruppen
Leif Berntsson redogjorde för arbetet med vägarna och förrättningen som är
på gång. I T ällberg finns ca 10 km enskilda vägar som omfattas av
förrättningsarbetet. Förrättningen är att ses som en engångsinvestering. Ca
300 fastighetsägare i T ällbergs by ska kontaktas i arbetet med att informera
om detta. Bildandet av en vägförening måste göras, då det idag saknas i
T ällberg (förutom idet nybildade området vid Sjöängarna och Sjögårdarna).
Förrättning ska preliminärt påbörjas under maj 2022 i T ällberg.
Det finns behov av en mindre referensgrupp för T ällberg för att vara
informationsöverförare mellan byn och lantmäteriet. Information finns på
T ällbergs bys hemsida: www.tallbergsby.se/enskilda, login: 2022Enskilda
Leif Berntsson och Sara Grönlund har gjort (och gör) ett enormt stort arbete
med förundersökningen för förrättningen för T ällberg. Stämman framför ett
stort tack för allt detta arbete.

Byamännens styrelse

Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-458 01 38
(omval)
Lars Hahne, ledamot, vice ordförande (omval)
Christina Holm, ledamot, sekreterare, ledamot (omval)
Niklas Sanfridson, ledamot (omval)
Barbro Stigsmark, ledamot
Mats Carlsson, suppleant
Lars Ekstedt, suppleant
Stefan Hilmersson, suppleant (nyval)
Annika Norlén, adjungerad kassör, fakturor@tallbergsby.se
Björn Rombo, bystugefogde
Leif Berntsson, väggruppen
Staffan Junel, Bystugebokningar – bystugebokning@tallbergsby.se. Vid behov
av kontakt går det att ringa: 07 0-817 64 56

Hembygdsföreningens styrelse

Hans Jensen, ordförande, hembygdsforeningen@tallbergsby.se, 070-577 87 78
(omval)
Kerstin Jaensson, ledamot, sekreterare (omval)
T itti Bornedal, ledamot (omval)
Kjell Strömberg, ledamot, vice ordförande (nyval)
Anneli Waldau Bergman (nyval)
Dessutom valdes två suppleanter:
Birgitta Broberg (nyval)
Sara Sjöberg (omval)
Christina Forsberg, adjungerad kassör

Det som göms i snö kommer upp i tö!
VAR SNÄLL T A HEM SKRÄPET !
HANDLA LOKALT !
VAR RÄDD OM DIG - HÅLL AVST ÅNDEN!

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

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

