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Ser mejlet konstigt ut eller syns inte bilderna, klicka här!

T ällbergs månatliga nyhetsbrev

Vi byter nu format för TällbergsNytt så att allt innehåll, med text och bilder,
kommer direkt i det mejl du får. Ibland visas inte bilderna direkt, utan det måste
aktiveras i ditt e-postprogram. Du kan också se hela innehållet som en
webbsida i stället om du klickar på länken överst i detta mejl.

Först kom våren med lite vårvärme och naturen exploderade. Nu är äntligen
sommaren på gång. Grönskan har slagit ut ordentligt. Det är sommarvackert
med utslagna björkar, häggen har snart blommat över och syrenen blommar
full fullt. Det nalkas midsommar.

Genomförda aktiviteter
Städdagen

Flera smågrupper har varit ute och städat byn. Ett fantastiskt bra jobb av alla!
Inte bara dikena runt våra vägar har städats utan även Nybodalen, Digerberget,
Majstångsplatsen och Stranden har fått en uppfräschning.
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Även återvinningscentralen har fått sig en rejäl städning. Om alla höll efter lite
bättre skulle det alltid vara snyggt! Stationen är endast till för de containrar
som åsyftas – och inget annat.

Snyggt och prydligt – Städgruppen!

Gärdesgården vid telefonkiosken har blivit utbytt – bra jobbat, Tommy och
Björn!



6 juni – Sveriges Nationaldag

Sveriges nationaldag och tillika Svenska Flaggans Dag f ick inget f irande i år
heller – dock hissades f laggan på Holen kl 10.00 med en enkel ceremoni av
dräktklädda personer från Hembygdsföreningen. Det kom spontant ca 10-15
personer för att uppleva f lagghissningen denna morgon

Bystugan



Bystugan genomgår en ”ansiktslyftning”. Björn Rombo har gjort ett jättejobb
med att få till det hela. Det är ommålat, fönsterna har blivit renoverade och
gamla fönsterfoder har bytts ut.

Kommande aktiviteter
Midsommar

Det blir inga offentliga och publika majstågsresningar i år heller i Tällberg.
Restriktionerna gör att det inte kan samlas så många på Majstångsplatsen eller
på Holen. Stängerna kommer dock att kläs och resas en annan dag dag än
Midsommarafton och Midsommardagen.

Lekaftnar under sommaren på Holen

Vi rapporterade i förra numret att Hembygdsföreningen planerar att kunna
genomföra lekaftnarna i år på ett Corona-säkert sätt. Beslut har fattats att
genomföra dessa på ett säkert sätt, med början tisdagen den 29 juni kl 18.30.



Naturträning
Tips! Prova Naturträning 2.0

Naturträning är ett tillfälle att träna 10 olika övningar under din promenad eller
löptur. Det f inns tre olika nivåer och du väljer den övning som passar dig. Du kan
starta från campingen eller från återvinningsstationen.



Efterlysning

Byamännen behöver ha en person som är ansvarig för sociala medier – i första
hand FaceBook och Youtube.

Arbetsgrupper i byn

Vill du delta i någon av byns arbetsgrupper? Vi har följande arbetsgrupper:

Midsommargruppen: Byamännen och Hembygdsföreningen ansvarar
tillsammans för stängerna. Det är Björn Rombo, tidigare Byamännen, och
Kerstin Jaensson samt Titti Bornedal, Hembygdsföreningen som leder arbetet. 
Aktivitetsgruppen: Är vilande pga pandemin.
Webbgruppen: Hans Jensen (webmaster), Jens Olsson (Inleed), Staffan Junel
(tidigare Byamännen).
Strandgruppen: Lars Hahne, tidigare Byamännen, och Lars Ekstedt,
Byamännen. 
Ångbåtsbryggegruppen: T idigare ordf Lars Hahne och Lars Ekstedt
(Byamännen)
Fritids-/f riskvårdsgruppen: Barbro Stigsmark (Byamännen), Erik Stigsmark,
Kjell Strömberg
Natur-/utemiljögruppen: Magnus Westerlund, Tommy Jaensson, Niklas
Sanfridson (alla Byamännen)

Näringslivsgruppen: Magnus Westerlund, Staffan Junel, Mats Carlsson
(Byamännen), Kjell Strömberg.



Väggruppen: Leif  Berntsson, Sara Grönstedt, Magnus Westerlund, Lars Hahne,
Niklas Sanfridson, Staffan Junel, Erik Stigsmark, Anders Åkerblad och Klockar-Per.

Någon som känner sig manad eller föreslå någon – var god kontakta Magnus
Westerlund (tel se nedan) eller via e-post: byamannen@tallbergsby.se

Ordföranden i Byamännen har ordet
Jag inleder med att vi den 31 maj nåddes av det smärtsamma beskedet om att
Dan Magnusson gått bort efter en tids sjukdom. Dan var inte bara vice
ordförande i Tällbergs Byamän, han var även engagerad i såväl
Hembygdsföreningen som i Konstföreningen. Men framförallt var Dan en högt
uppskattad bybo med ett stort hjärta för Tällberg. Han kommer att vara saknad
av oss i byn och våra tankar går till hans hustru Marianne och övrig familj.

Invasiva växter i Tällberg

Som ni säkert känner till vid det här laget har vi i huvudsak två typer av invasiva
växter i byn som måste hållas efter med målsättning att de skall utrotas. Det är
lupiner och jättebalsaminer. Jättebalsaminen en växt som finns med på EU:s
förordning över invasiva växter. Det innebär att det är förbjudet att odla, sälja
den och sprida den i naturen. Det är även förbjudet att låta den växa. Här har vi
en växt som enligt lag ska bekämpas.

Byamännen uppmanar därför samtliga bybor, fritidsboende och övriga
markägare att ta sitt ansvar gällande jättebalsaminer, men givetvis också
gällande lupiner.

Om jättebalsamin trots det återf inns på någon fastighet kommer
Byamännen att uppmärksamma ägaren på detta och uppmana att de
omedelbart tas bort.

Om inget trots det händer kommer Byamännen att rapportera till
Länsstyrelsen om vilken fastighet som har jättebalsamin.

Information om jättebalsaminen och hur den bekämpas stå att f inna under:
www.invasivaarter.nu

Ångbåtsbryggan

Vi behöver eldsjälar till gruppen som skall se över renoveringen av
Ångbåtsbryggan. Vår målsättning är att gå från att ha Siljans sämsta
ångbåtsbrygga till att ha den vackraste. Det är ett projekt som kommer att
vara omfattande och innehålla olika former av verksamhet för planering,
f inansiering, projektering och byggande. Alla är välkomna! Tag kontakt med mig
eller med Lars Hahne och Lars Ekstedt i arbetsgruppen.

Vägtrummor

Vi har fortfarande inte något startdatum för förrättningen av byns vägar. Det
f inns dock ett ansvar som gäller redan nu och som bidrar till att hålla vägarna i
bra skick. Det är de vägtrummor som ligger vid infarter till respektive fastighet.
Det är fastighetsägarens uppgift att se till att vägtrumman är fri från grus och
annat skräp så att vattnet kan rinna fritt genom trumman. Därigenom får vi ett
väldränerat vägsystem som håller längre. Vänligen kolla vägtrummorna vid er
tomt.
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Ovabacksgattu 1, 793 70 TÄLLBERG
Sweden

Du får detta mejl eftersom du är medlem
eller har  registrerat dig på vår hemsida.

Midsommar

Vi kommer inte att samlas kring majstängerna i år heller, men till skillnad från
förra året kommer aktiva krafter i byn att se till att årets viktigaste och
vackraste helg kommer att krönas med lövade stänger. Vänligen respektera
även under midsommaren de restriktioner som gäller.

Med tillönskan om en skön sommar!

Magnus Westerlund

Ordförande Tällbergs Byamän

Kontakt

Byamännens styrelse
Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-4580138

Christina Holm, sekreterare; Niklas Sanfridson, ledamot; Barbro Stigsmark,
ledamot samt Mats Carlsson, suppleant; Lars Ekstedt, suppleant och Tommy
Jaensson, suppleant.

Annika Norlén, adjungerad kassör; Lars Hahne, adjungerad strandgruppen och
Björn Rombo, bystugefogde.

Hembygdsf öreningens styrelse
Hans Jensen, ordförande, hembygdsforeningen@tallbergsby.se, 070-5778778

Kenneth Keys, vice ordförande; Kerstin Jaensson, sekreterare; Titti Bornedal,
ledamot och Britt Söderberg, ledamot.

Christina Forsberg, adjungerad kassör.

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).

Foto: Magnus westerlund, Barbro Stigsmark, Christina Holm, Björn Rombo, Titti
Bornedal, Hans Jensen.

 

Redaktionen
VAR SNÄLL -TA HEM SKRÄPET! 

HANDLA LOKALT! 

VAR RÄDD OM DIG - HÅLL AVSTÅNDEN! 

T ällbergs Byamän och Hembygdsf örening
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Avsluta prenumerationen
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