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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.
Oj vad tiden fort – nyss var det juni och nu är det redan september och
skolorna har börjat redan för ett par veckor sedan. Mycket folk i byn trots
varierande väder – ganska småkyligt efter midsommar och större delen av juli.
T vå dagar med riktig värmebölja i juli och augusti varit fint men även enorma
oväder.

Foto: Styliste Alexander
Däremot bjöds det rejäla åskskurar i augusti med stora regnmängder. 43 mm
uppmätes

Foto: Christina Holm, Rita Bergenhill

Genomförda aktiviteter
Midsommar
Förberedelserna börjar redan långt innan själva resningen sker. Först ska
stängerna fällas, vilket brukar ske några veckor innan. På onsdagen innan ska
flätningen och bindning av buketter göras – och det till det behövs material,
vilket också sker i förväg så att det finns björk att arbeta med för flätningen.
Majstången vid Majstångsplatsen kläs ju med björk, däremot Holens majstång
är ju verkligen speciell med sitt ”spunna” gräs kring stången. Lilla majstången på
Holen är mindre kopia av Holen-stången (Ankarcronas stång). Den kläddes
under Kus Karins ledning och barnen fick vara med.

Foto: Björn Rombo, Barbro Stigsmark

Lekaftnarna på Holen
Alla lekaftnar, utom en – som regnade bort, genomfördes med familjen
Norman som spelade och Susanne Höglund, som höll i danstrådarna. De som
var där hade trevligt. Det är dock inte lika många som deltar jämfört med för
några år sedan. Nästa år får byn skärpa sig lite och vara med – dansen är ju
faktiskt inte bara för ”di små”. Lite kuriosa – går man längre tillbaka i tiden var
det ca 200 närvarande – både stora och små som var med och dansade. Man
ville verkligen vara med till sista dansen – polonäsen.

Foto: Hans Jensen

Big Lake Run– den 2 juli
Redaktionen är osäker på hur man ska förmedla denna händelse: ”Varning” eller
”förtjusning”. Är man bilintresserad är väl detta ett måste. Varningen står för
trafikproblem, buller och avgaser (till skillnad mot Siljan Runt – inte lika mycket
avgaser). Och när det gäller bilar måste man nog också nämna Classic Car
Week – som genomförs den 31 juli och första veckan i augusti (v 31).
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Information för nyinflyttade till Tällberg
En träff för de som är nyinflyttade i byn och har köpt fastighet eller är
mantalsskrivna, hölls i bystugan den 13 och 27 augusti. T otalt kom ett 40-tal
nya T ällbergsbor! Ansvariga för träffen var Byamännen och
Hembygdsföreningen tillsammans. Lasse Hahne företrädde Byamännen (på
den första träffen) och ordförande Magnus Westerlund (andra träffen) och
Hans Jensen, m fl i styrelsen representerade Hembygdsföreningen.

Leksandsrundan
Genomfördes under v32 och den 11 aug gick turen genom T ällberg. I år fanns
det ingen vätskedepå i T ällberg utan cyklisterna fick ta en del utförslöpa bort till
Laknäs för att få påfyllning.

Classic Car Week
Lite spillde över på T ällberg när det gäller CCW – campingen var fullbokad och
en del bilar vistades i byn. Holen fick oväntat besök….

Foto: Peter Român
Spelmansstämma
Ett mindre event har hållits vid Stranden – initierat av några musiker. Dock har
det inte spritt sig nämnvärt då – vi på redaktionen fick höra det i efterhand.
Det har säkert varit fler event i byn som redaktionen inte har fått reda på – det
finns plats i nästa nummer av T ällbergs-Nytt för den som vill inflika något.
Bypuben
Säsongens första bypub hölls på Holen den 26 augusti. Det blev en fin kväll.

Foto: Barbro Stigsmark
Fixardag f ör bystugan
Lördagen den 3 september var det fixardag för bystugan. T rots visst inslag av
regn, var det fem bybor som gjorde en stor insats genom att slå gräs och
fräscha upp utomhusmiljön vid bystugan. Stort tack!

På byn
I våras trycktes en ny karta upp för byn där näringsidkarna, Byamännen och
Hembygdsföreningen stod för kostnaderna. På anslagstavlan har det funnits
kartor att hämta – de fick fyllas på hela tiden, vilket visar att det har varit
många besökande i byn.

Foto: Hans Jensen
Under försommaren hade byn besök av Gunilla Larsson, arkeolog vid
Länsstyrelsen. I kvarteret runt Holen finns flera intressanta stenar med
inhuggna tecken.
En av stenarna bör ha uppförts i samband med att sträckningen av
Ovabacksgattu gjordes om omkring 1920. På stenen kan man troligen utläsa
årtalet 1917. Stenarna har nu blivit registrerade som övriga historiska lämningar
och finns nu i Sveriges register för arkeologiska och övriga historiska lämningar.

Foto: Christina Holm
T ack till alla er som har vattnat våra blomlådor vid Majstångsplatsen och Smior.
Apropå blommor så blev ju Sturängen upplöjt i våras och det var nog
spännande att se vad som skulle dyka upp ur jorden. Det blev en fantastisk
blommande äng. (För er som inte vet var Sturängen ligger – ängen nedanför
Majstångsplatsen).

Foto: Barbro Stigsmark
Enligt ”hundlatrinstömmarna” har det varit många besökande hundar i år.

Foto: Christina Holm

Invasiva växter breder ut sig och kväver annan
växtlighet!
Hjälp till att hålla efter dem! Stoppa dem i plastsäck (tyvärr bästa alternativet)
och lämna dem till förbränning. Plocka de små bestånden med lupiner, innan
de breder ut sig på enorma ytor. Mer information om invasiva växter:
www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/

Kommande aktiviteter
Valet
Den 11 september är det val och det kan man göra i T ällbergs skola mellan kl
08.00-20.00. Glöm inte röstkort och ID-handling.
Pub
Nästa pub blir redan den 16 september då bystugan är uthyrd veckan då
soptunnorna ska ut.
Byamännens höststämma
Byamännens höstmöte är söndagen den 30 oktober kl 14.00. T änk på att vi
ställer om till vintertid samma dag. Kallelse kommer ut på sedvanliga sätt.

Ordföranden i Byamännen har ordet
Jag vill ägna några rader åt T ällbergs byutvecklingsplan. Den utgör en ledstång
för Byamännens arbete med att vidmakthålla och vidareutveckla vår by. Om
du inte tidigare sett byutvecklingsplanen så rekommenderar jag en titt. Den
återfinns under https://tallbergsby.se/login-for-bybor/. Klicka sedan vidare på
Byarkiv för T ällbergs Byamän. Om du inte har koll på lösenordet kan du kontakta
någon ur Byamännens styrelse.
Den nu gällande utvecklingsplanen fastställdes vid Höststämman den 25
oktober 2020 och gäller under 2021 - 2023. Då vi är framme vid halvtid kan det
vara på sin plats med en redovisning var Byamännen och T ällberg står i de
viktigaste frågorna.
Ökad attraktionskraf t
Byamännen har anskaffat och placerat ut bord med bänkar i strandområdet
att nyttja för picknick eller bara sitta och njuta av utsikten över Siljan. För att
minska problemet med nedskräpning har ett sopkärl placerats vid parkeringen
vid strandområdet.
En dialog förs med Leksands kommun om placering av ytterligare sopkärl på
kommunens mark vid Utsikten och eventuellt vid Holen samt att kommunen
tar kostnaden för tömningen av samtliga kärl. Det finns också ett önskemål om
att kommunen byter ut det trasiga picknickbordet med bänkar vid utsikten
samt kompletterar med ytterligare bord.
Som vanligt har blomlådor placerats vid Anslagstavlan vid T elefonkiosken samt
vid Smior. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till de bybor som frivilligt
ställer upp och vattnar och sköter om de fina blommorna.
Friskvård
En karta över byn innehållande sevärda platser, näringsidkare samt
vandringsleder och motionsspår har tagits fram på initiativ av Hans Jensen och

i samverkan med bybor och byns näringsliv.
Ett utegym har anskaffats och håller på att placeras vid fotbollsplanen i direkt
anslutning till det gamla elljusspåret. Detta spår kommer till viss del att få nytt
liv då en motionsslinga skapas från utegymmet via Båthusgattu ner till de
gamla båthusgrunderna, vidare längs Siljans strand till campingen och sedan
längs det gamla elljusspåret tillbaka till utegymmet. Placeringen av utegymmet
har kunnat realiseras genom ett mycket generöst samarbete med Sjöängens
samfällighet, Per och Anders Sandberg som markägare samt med Leksands
kommun. Leksands Sparbank och Dala Energi har stöttat projektet ekonomiskt.
Markägarna har planer på att etablera ett friskvårdsområde i anslutning till
utegymmet.
Byamännen har försökt finna intressenter för skapandet av mountainbikeleder
kring T ällberg men har ännu inte fått kontakt med markägare, näringsliv eller
cykelklubbar som är beredd att driva denna fråga.
Röjning och trädf ällning
Problemet med sly och höga träd som skymmer T ällbergs unika och vackra
utsikt är högt prioriterat av Byamännen. Vi håller efter bygemensam mark
(S:45) och uppmanar i olika fora tomt- och markägare att gör detsamma. Det
har givit ett visst resultat på olika platser i byn, men det är tyvärr inte på långa
vägar tillräckligt.
Nu i juli har brev skickats ut till ett trettiotal fastighetsägare i T ällberg med
omnejd där Bymännen gör dessa uppmärksammade på att de måste hålla sin
mark fri från sly och höga träd.
Med privilegiet att få äga en fastighet i byn följer också skyldigheter!!!
Var och en måste ta sitt ansvar för att återskapa den utsikt och det öppna
landskap som gjort T ällberg känt långt utanför landets gränser!!!
Bekämpning av invasiva växter
Vi har två invasiva arter i T ällberg, jättebalsamin och lupin.
Lupinen måste hållas efter för att förhindra spridning men bedöms trots allt
vara hanterbar i vår by.
Jättebalsaminen däremot är en tickande bomb! Den måste ovillkorligen tas
bort, samlas in och lämnas till återvinningsstationen i Limhagen eller brännas.
Frökapslarna måste förhindras att öppna sig och sprida frön. Om inget görs
kommer vi att ha ett mycket stort och svårbemästrat problem inom bara
några år.
I likhet med sly och träd är detta markägarens ansvar och skyldighet.
T ag detta ansvar!!!
T ällbergs strand
Vi har en mycket populär camping och badplats i vår by.
T ällbergs byamän förvaltar camping och badstrand och arrenderar ut driften
av campingen. Det innebär att campingens byggnader och område underhålls
löpande av Byamännen. Nya flytbryggor har införskaffats till badplatsen. På
underhållsplanen står den fasta badbryggan på tur att få en uppfräschning.

Byamännen överväger att införa en frivillig besöksavgift för badgäster och
andra som nyttjar området för att finansiera de kostnader som är kopplade till
badet.
Ångbåtsbryggan
Byamännen har anlitat en konsult för att skaffa sig en bättre bild över vad som
behöver göras och bedömda kostnader för en total renovering av
ångbåtsbryggan.
En plan för finansiering är under utarbetande.
Holen
Holens Gammelgård är en viktig kulturbyggnad i vår by. Ankarcrona valde
denna plats för den hänförande utsikten. Denna utsikt är tyvärr till stora delar
borta idag. Byamännen har försökt förmå Leksands kommun som markägare
att röja sly och träd, bekämpa lupiner samt slå ängar och mark runt Holen, men
ännu inte fått gehör för detta.
Byamännen har röjt träd och sly på egen mark och S:45 mellan Ovabacksgattu
och Holenområdet.
Bystugan
Under perioden för nuvarande Byutvecklingsplan har Bystugan, under
stugfogde Björn Rombos ledning, fått en rejäl ansiktslyftning. Murket stockvirke
på byggnaden norra fasad har bytts ut. Målning av fasad och utvändiga
snickerier har gjorts. Fönster har renoverats och vid behov bytts ut. Nya stuprör
har anskaffats. Invändigt har väggar målats och trasiga element bytts ut.
Vi har en bystuga att vara stolta över och jag vill uppmana betalande
medlemmar av T ällbergs byamän att använda bystugan till fester och
sammankomster. Det kostar bara 300 kr per dag. Även andra är välkomna att
hyr bystugan men då kostar det lite mer.
Vägar och traf ik
För några år sedan bildades en väggrupp inom Byamännen inför Leksands
kommuns ansökan om vägförrättning och bildandet av vägsamfälligheter.
Gruppen har så långt det varit möjligt förberett T ällberg för den förestående
förrättningen. Man har informerat byns fastighetsägare, samverkat med
kommun och Lantmäteriet samt utarbetat förslag på
Gemensamhetsanläggningar och Båtnadsområde. Detta arbete har starkt
bidragit till att hålla förrättningskostnaderna nere.
Delar av gruppen ingår numera som referensgrupp åt ”vår” förrättningsperson
på Lantmäteriet.
Vidare har löpande kontakt hållits med Leksandsbostäder som genomför
skötseln av enskilda vägar i byn.
I byutvecklingsplanen anges att Byamännen ska driva frågan om dragningen
av gång- och cykelvägen från stationen och in mot byn. T yvärr har kommunen
beslutat att ge den en annan sträckning än det Byamännen ville.
Högtider
Efter två år av pandemi har Byamännen i år, i samverkan med
Hembygdsföreningen, genomfört Valborg och traditionellt midsommarfirande.

Vår by blir inte bättre än det engagemang var och en oss bybor, fritidsboende
och näringsidkare visar…
Din hjälp behövs för att vidmakthålla och inte minst utveckla T ällberg!
Med tillönskan om en skön höst!
Magnus Westerlund
Ordf örande T ällbergs Byamän

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 0702983241

Medlemsavgifter etc
Kontakta gärna oss på byavgift@tallbergsby.se om det är något som behöver
ändras, ex.vis postadress, mailadress eller fastighetsbeteckning. Påminnelser
hann inte att skickas ut under sommaren – kommer så snart vi kan.

Byamännens styrelse
Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-458 01 38
Lars Hahne, ledamot, vice ordförande
Christina Holm, ledamot, sekreterare, ledamot
Niklas Sanfridson, ledamot
Barbro Stigsmark, ledamot
Mats Carlsson, suppleant
Lars Ekstedt, suppleant
Stefan Hilmersson, suppleant
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
Kerstin Jaensson, ledamot, sekreterare
T itti Bornedal, ledamot
Kjell Strömberg, ledamot, vice ordförande
Anneli Waldau Bergman, ledamot
Birgitta Broberg, suppleant
Sara Sjöberg, suppleant
Christina Forsberg, adjungerad kassör

Var snäll, ta hem ev skräp - så att vår by fortsättningsvis kan
vara fin!!
Handla lokalt!

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

