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Tällbergs månatliga nyhetsbrev
Du kan se hela innehållet som en webbsida i stället om du klickar på länken
överst i detta mejl.
Nu är vi mitt i sensommaren och sommaren har varit – en riktig solsommar.
Rapporter har inkommit att det varit mycket folk i byn, dels på stranden och
campingen, dels i själva byn. Enligt olika rapporter har hotellen haft bra
beläggning. Likaså övriga näringsidkare har haft en bra sommar.

Genomförda aktiviteter
Midsommar
Majstängerna kom upp i år, efter lång tid, och klädda enligt konstens alla regler.
Stängerna restes med hjälp av traktor på söndagen innan midsommar. Det var
fyra ”gäng” igång. Första gänget såg till att stängerna kom ner och upp samt
har sett till att det fanns material till stängerna. Andra gänget flätade och
gjorde i ordning majstången vid Majstångsplatsen. Det tredje gänget klädde
Holens majstång samt ett mindre gäng som gjorde i ordning barnens majstång
på Holen. En eloge till er alla! Det krävs engagemang och intresse för att hålla
våra traditioner igång.
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Några glada damer från det gänget som flätade och gjorde i ordning
majstången vid Majstångsplatsen.
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Gubbarna som skötte maskinella resningen på Holen
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Det glada gänget på Holen som flätade och klädde stången på Holen.

Lekaftnarna på Holen
I år kunde man äntligen genomföra lekaftnarna på Holen. Lekaftnarna har
genomförts ”Corona-säkert” genom att ringlekarna och danserna
genomfördes utan att man ”höll varandra i händerna”. Normans spelade,
Kenneth Keys skötte ljudet och Susanna Höglund höll i danserna.
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Tällberg Halvmarathon
I år genomfördes T ällberg Halvmarathon lördagen den 7 augusti.
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Leksandsrundan den 8 augusti
Hembygdsföreningen fick möjligheten att ha en kontrollstation för cyklisterna.
De flesta swishade förbi – dock ett tjugotal stannade till och fick påfyllning eller
annat. T ack till de som bemannade ståndet, hälsar Hembygdsföreningen.

Kommande aktiviteter
Höststämman kommer att genomföras söndagen den 31 okt påtraditionellt
sätt i Bystugan. Byamännen återkommer om tidpunkt.

På gång i byn
T elefonkiosken har fått en ”ansiktslyftning”. Fint jobbat av bybor.

Foto Björn Rombo

Invasiva växter
Redaktionen vill visa att hårt arbete lönar sig när det gäller att ta bort invasiva
växter. Förra året rensades jättebalsaminer bort och i år har det kommit körvel
istället.
Före och ef ter...
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Intresseanmälan till studiegrupper
Vi uppmanar alla att det är möjligt att skapa studiecirklar i bystugan igen. Är
någon intresserad av en ”målargrupp” – akvarell, olja etc får du gärna höra av
dig till Annika Norlén, 0705772778 eller post@annikanorlen.se
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Regelverket kring flaggning
På förekommen anledning vill Hembygdsföreningen uppmana de T ällbergsbor
som har flaggstång att följa de flaggregler och rekommendationer som finns.
Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa
“sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. När på dygnet får man flagga?
Så här lyder riktlinjerna för flaggtider:
Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten
av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång (se
almanackan) – bor du i norra delen av Sverige får du utgå från ditt sunda
förnuft under vinterhalvåret. Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att
flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. Att flaggan inte ska vara hissad när det är
mörkt ute är en princip som råder i många länder av vördnadskäl.
Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även
flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.
Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns
någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god
sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och
trevligt. Om du är osäker är det bättre att låta flaggan vara – hellre hissad för
mycket än för lite!

Byamännens ordförande har ordet

En varm och i huvudsak fin sommar går mot sitt slut och jag hoppas att var
och en på sitt sätt njutit av det sommarfagra T ällberg och Siljansbygden har
haft att erbjuda oss.

Hantering av skräp
Byn har haft många besökare den här sommaren, vilket i och för sig är trevligt
men även har en baksida. Det blir mycket skräp. De flesta besökarna är duktiga
och tar med sig sitt skräp hem men tyvärr har vi sett andra exempel. Man fyller
hundlatrinerna med allt annat än hundpåsar. Det medför ett onödigt
extraarbete för de ideella krafter i byn som tömmer dessa. Dessutom har
hundägarna inte någonstans att kasta sina påsar när papperskorgarna är
överfyllda med annat skräp. Utöver detta är jag säker på att det är fler bybor än
jag som ofta får plocka skräp från sin tomt och ur diken.
I våra kontakter med kommunen och Leksandsbostäder har man varit tydliga
med att man inte kommer att sätta upp och ta ansvar för papperskorgar i byn.
Det kan ur vårt perspektiv upplevas som märkligt eftersom vi borde åtnjuta
samma service som inne på Noret. Särskilt då T ällberg är ett av Leksands
populäraste besöksmål. Då vi inte stillatigande kan se vår by skräpas ner
försöker vi hitta alternativ som kommunen har råd med och kan acceptera. På
försök har vi under augusti placerat ett sopkärl vid parkeringen nere vid
strandområdet. Det töms en gång i veckan och verkar hittills fylla sin funktion.
Dock har kommunen ännu inte ens påbörjat ärendet att ta ansvar för detta
varför det är vi bybor som genom Byamännens kassa betalar för att turisternas
skräp blir omhändertaget. Det bör även finnas sopkärl på lämplig plats vid
Utsikten. Dessa kärlen ska lämpligen vara på plats minst från maj till september
och tömmas en gång i veckan. Byamännen ska verka för att det hela
fortsättningsvis betalas av Leksands kommun.

Invasiva arter
Byamännen har med glädje noterat att de flesta markägare som förra året
konstaterades ha jättebalsaminer på sin tomt självmant har tagit bort dessa i
år. Bra jobbat!
Hela byn kan dock bli bättre då det gäller lupiner, även om det finns några
positiva undantag.

Utegymet och Holen
Jag kan bara konstatera att det, trots mina förhoppningar, inte går att
kombinera friskvård och kultur i T ällberg. Ännu en gång har placeringen mött
motstånd och gymmet tvingas allt längre bort från byn. Det innebär att det blir
mindre tillgängligt och kan uppfattas som mer osäkert av dess användare.
Processen vid Holen har dock medfört att jag numera är inläst på vilka villkor
och riktlinjer som gäller för området. Det är tydligt att den huvudsakliga
markägaren Leksands kommun följer inte dessa riktlinjer. Sly och träd måste tas
bort. Här är det främst träd- och slyridån längs grusvägen och vidare bortåt i
nordlig riktning som skymmer utsikten mot Siljan och inte får finnas där. Det är
inte det enda som avviker. Ängen där boulebanorna ligger måste slås eller
betas. Det har inte skett på många år och ängen är full av tuvor och
begynnande sly. Den har dessutom ett av T ällbergs största bestånd av lupiner,
vilka kommunen själva uppmanat alla markägare att ta bort.

Jag kan bara konstatera att området inte såg ut på det här sättet under
Ankarcronas tid och förväntar mig att Holens vänner och kringboende nu
lägger all sin energi på att få kommunen att åtgärda detta.
Byamännen kommer att ta sitt ansvar på byägd mark runt Holen men överlåter
härmed till kommunen själv att röja sly och träd på sin mark.

Sly och träd
Jag kommer att återkomma till problemet med skymd utsikt på grund av sly
och träd så länge det finns kvar i byn eller så länge jag är ordförande i
Byamännen. Jag befarar att det blir det senare som kommer att gälla.
Idag tar jag med er på en promenad längs Siljansvägen från Kusgården via
Utsikten och bort till Åkerblads. Längs hela vägen från Kus upp till Utsikten har vi i
princip en grön vägg till vänster om oss. Där var det för några decennier sedan
en fantastisk utsikt över Siljan. Uppe vid Utsikten är det fortfarande en makalös
utsikt rakt fram mot Storsiljan men gröna skygglappar av träd tar bort all utsikt
mot såväl Siljansnäs som mot Stumsnäs och Rättviken. Uppgivet promenerar vi
vidare mot Åkerblads. Redan i höjd med Villa Klockarbo kommer en ny grön ridå
som helt och hållet skymmer utsikten mot sjön. Den håller i sig ända ner till
Sjögattu.
Är detta det T ällberg vi vill ha och är stolta över att vissa upp för våra besökare?
Ni som är markägare där dessa träd och denna sly växer vet själva vilka ni är. Ni
har i princip berövat alla T ällbergsbor på sjösidan av Siljansvägen deras utsikt
mot Siljan.
T ag ert ansvar!!!
I nästa T ällbergsnytt går vi en promenad genom byn på ett annat ställe.
T ro mig, det finns träd och sly så det räcker till många nummer framöver.
Magnus Westerlund
Ordförande T ällbergs 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 T ommy
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; T itti Bornedal,
ledamot och Britt Söderberg, ledamot.
Christina Forsberg, adjungerad kassör.

Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i T ällberg, 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).

Redaktionen
Var snäll skräpa inte ner - ta hem skräpet!
Handla Lokalt!
Var rädd om dig - håll avstånden!

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

