TällbergsNytt maj - nr 4 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 vi inne maj månad…
Vädret är ju alltid ett samtalsämne. April har varit både varmt och kallt – kanske
framför allt kallt nattetid. Det börjar att knoppas i naturen. Insekterna börjar
surra. Det märks att folk i byn börjar vårstäda och annat som man kanske inte
har kunnat under vintern.

Scillor

Syrén i knoppning
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Allmän info
T ällbergs Halvmarathon inställd.
Redaktionen har läst i Falu Kuriren (fredag den 29 april) att vårt
kommunala vatten har omkopplats från vattenverket i Laknäs (3 maj) –
inget ytvatten från Siljan längre. Vi får nu källvatten från en underjordisk
vattenkälla i Leksand. Även reningsverket i T ällberg har stängts – det har
kopplats till anläggningen i Övermo. Det som man bör tänka är att dosera
disk- och tvättmaskiner nu när vattnet ändrat karaktär. Vattnet har ju
varit ”mjukt” och nu är det ”medelhårt”: 7 °dh. Det skrivs även att
schampo inte löddrar lika mycket när man tvättar håret.
Snart kommer byns blomlådor fyllas med vackra blommor och växter.
Precis som tidigare år behöver blommorna vattnas och är vi många som
hjälps åt med uppgiften blir det inte många dagar per person.

Har du möjlighet att hjälpa till?
En vecka eller några dagar? Kanske tillsammans med grannen.
Kontakta Barbro Stigsmark, via e-post bstigsmark@gmail.com eller på
mobilnr 070-298 32 41, och meddela vilken vecka eller vilka dagar som
passar dig.
Byn håller på att ta fram en ny T ällbergskarta i ett gemensamt projekt
mellan Byamännen, Hembygdsföreningen och näringslivet. Kartan
kommer att sättas ut i ställ i byn och har ett fickvänligt format.
T ryckningen och distributionen av kartan kommer att ske under maj.

Genomförda aktiviteter
Fredagen 8 april - Bypub
Bypuben var öppen igen och ett troget antal besökare. Som vanligt hade
”personalen” ordnat allt – tack till er!

Onsdag den 20 april – Städdag
Samling skedde vid Bystugan och olika grupper städade på flera ställen runt om
i byn. Som tack för det gedigna arbetet bjöd Byamännen ”städarna” på
samkväm efteråt på T ällbergsgården.
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Lördag 30 april – Valborgsmässoafton
Årets upplaga av firande skedde traditionsenligt och samlade drygt 400
personer. Fackeltåget leddes av ordföranden för Hembygdsföreningen. T åget,
med ett 100-tal deltagare, gick från T ällbergsgården ner till brasan där den
tändes av fackelbärarna. Hembygdsföreningen bjöd på glögg och pepparkakor.
Vårsånger leddes av Lillemor Höglund. Ordförande Hans Jensen i
Hembygdsföreningen hälsade alla välkomna. Efterarbetet (vilket många tror
att det görs av sig själv) skötte T ällbergs Byamän med bravur.
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Kommande aktiviteter
Fredagen den 6 maj – Bypub i Bystugan
Då var det dags för Bypub – tänk, det har gått fyra veckor redan. Från kl 17 finns
snacks uppdukat så ta med något att dricka och kom. Välkommen till en trevlig
stund i bystugan!
Bypuben återkommer var fjärde vecka dvs fredagen efter sophämtning tunnor ut.

Lördag den 21 maj – Gökotta
I tidigare T ällbergsNytt har vi skrivit att gökottan kommer att vara i Nybodalen.
Samling sker kl 07.00 vid tavlan för Nybodalen efter Ovabacksgattu ‑ medtag
fika. Oömma kläder och skor efter väder och vind.

6 juni – Sveriges Nationaldag/Svenska Flaggans Dag

Firandet sker – traditionsenligt – på Holen, kl 10.00. Program kommer att skickas
ut längre fram.

Midsommar
Firandet planeras att ske – traditionsenligt – både vid Majstångsplatsen på
Midsommarafton och på Holen, Midsommardagen. Se kommande
T ällbergsNytt och andra informationskanaler som byn har.

Medlemsavgifter etc
Kontakta gärna oss på byavgift@tallbergsby.se om det är något som behöver
ändras, ex.vis postadress, mailadress eller fastighetsbeteckning. Påminnelser
kommer att skickas ut under maj månad.

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

Byamännens ordförande har ordet
Jag vill börja med en händelse som riskerar att få stora konsekvenser för både
näringsidkare och privatpersoner som har fastighet i T ällberg.
Det har blivit allt vanligare att beslut om bygglov överklagas och dessutom till
högsta instans om varken kommunens eller länsstyrelsens beslut inte kan
accepteras av den som överklagar. Detta är en rättighet man som
medborgare har och Byamännen har inget emot denna rättighet. Däremot
finns det funderingar och konsekvenser kopplat till grunden för nyligen fattat
beslut om avslag av bygglov.
Ärendet gäller ett tak/pergola som en näringsidkare uppför som en komponent
i en utomhusservering. Byamännen har inget att erinra mot att bygglov ges då
utformning och arkitektur i stort liknar den vi ser i byns många portaler och
även i Byamännens anslagstavla vid Utsikten. T rots detta överklagas ett redan
beviljat bygglov och ärendet har efter flera turer hamnat hos Länsstyrelsen. T ill
mångas stora förvåning avslår Länsstyrelsen bygglovet med hänvisning till ett
påpekande från en kulturexpert att taket strider mot den byggnadskultur som
råder i T ällberg. Skulle denna åsikt få gehör även i mark- och miljödomstolen
där ärendet nu hamnat blir det väldigt svårt att bygga något i T ällberg
fortsättningsvis. Jag kan räkna upp minst tio nybyggnationer i byn under det
senaste året som INT E kommer i närheten av den traditionella byggnadsstil
som det aktuella taket redan nu representerar.
Vi skall givetvis eftersträva att bibehålla T ällbergs unika miljö, men samtidigt
måste vi ha en by som utvecklas, där familjer vill flytta in och där näringslivet
kan blomstra.
Vi kan inte förvänta oss att leva i en ”Skansenmiljö” där allt är som på 1800talet, som konsekvensen blir om Länsstyrelsens beslut kommer att gälla som
praxis i kommande bygglovsärenden.

Om dessa normer som Länsstyrelsen expert vill ska råda hade funnits i början
av 1900-talet hade T ällberg inte blivit den unika dalaromantiska by den idag är.
Man hade helt enkelt inte givit bygglov till de fantastiska villor som vi ser i byn
eftersom de i sin extremt överdrivna dalaromantik garanterat stred mot den
byggnadskultur som då rådde. Vi måste helt enkelt acceptera en utveckling av
vår by men givetvis i harmoni med vår historia.
Jag kan med glädje se att Byamännens uppmaning till trädfällning och
slyröjning börjat ge resultat. Stort tack till er som hörsammat vår vädjan! Det
brev om uppmaning till slyröjning som presenterades här i T N för någon månad
sedan har ännu inte skickats ut till berörda men kommer att gå ut så snart som
möjligt.
Utegymmet har inte berörts på ett tag men planeringen fortgår och det mesta
har börjat falla på plats. Efter ett mycket positivt samarbete med Klockar-Per
kommer gymmet att uppföras längs det gamla elljusspåret mellan
fotbollsplanen och vägen till Sjögårdarna. Som tidigare meddelats sker
uppförandet i samverkan med Leksands kommun och jobbet kommer att
komma igång så fort tjälen gått ur marken. Byamännen kommer att inbjuda er
alla till invigning när det blir dags.
Veckans pekpinne handlar om vägtrummor vid infarter till fastigheter från byns
enskilda vägar. Byamännen vill uppmana er som har en infart med vägtrumma
att kontrollera denna och rensa/spola ur vid behov. Det är fastighetsägarens
skyldighet att hålla dessa i ett fungerande skick. Om dessa trummor är
igensatta påverkar det hela dagvattenflödet genom byn. Vänligen åtgärda
detta!
Slutligen vill jag påminna om Lantmäteriets information om kommande
förrättning och bildande av samfällighet. Mötet genomförs på Visir på Noret
torsdag den 5 maj kl 15.00 - 17.00.
Det går vissa rykten om att Byamännen kommer att hantera allt kring våra
byvägar, både nu och i framtiden. Så är det inte!
Styrelsen bildade tidigt en väggrupp för att byn skulle kunna hållas uppdaterad
om vad som hände hos kommun och Lantmäteri. Denna grupp har dessutom
tagit fram underlag för att hålla kostnaderna nere för förrättningen. Ur gruppen
kommer en refensgrupp att bildas till stöd för Lantmäteriets förrättningsperson.
Det är denna refensgrupp ni skall kontakta även fortsättningsvis så att vi inte
belastar Lantmäteriet med enskilda frågor. Detta eftersom Lantmäteriets
taxameter tickar så fort förrättningspersonen gör något som har med
förrättningen i T ällberg att göra.
Referensgruppen samlar in era frågor och synpunkter och dialogiserar dessa
med Lantmäteriet.
Slutligen kommer en vägsamfällighetsförening att bildas. Den är helt fristående
och omfattar de fastighetsägare som ingår i de Gemensamhetsanläggningar
(GA) som bildas. Föreningen blir INT E en del av Byamännen.
Magnus Westerlund

Ordförande T ällbergs Byamän

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
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

