TällbergsNytt nr 7 - oktober 2021
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 i hösttid med regn emellan varven och träden håller på att avlövas.
Rapporter har inkommit att det fortfarande är många besökare i byn och på
hotellen.
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Genomförda aktiviteter
Det har en del aktiviteter igång sedan förra numret – kanske lite mer
övergripande event – än aktiviteter med byn som aktör. Dock har byn
genomfört en mallresning den 24 september.

Mallresning
Resningen skedde för Matilda Sanfridson och Martin Bengtsson i regnigt väder –
trots detta var det en hel del byfolk närvarande och naturligtvis
bröllopsgästerna. Resningen skedde hos farmor Kerstin Sanfridson.
Malluppvaktningen skedde traditionsenligt med häst och allt därtill.
Resningsledare var Lasse Hahne och Hembygdsföreningens ordförande, Hans
Jensen, höll ett kort tal till det blivande brudparet. Kaffe och rikligt med tilltugg
serverades efteråt.
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Vad är en mallresning? Det är en uppvaktning till ett brudpar från byn.
Sommartid reser man en avskalad björk – vintertid är det en avskalad gran. På
toppen av trädet fäster man en tavla med brudparets namn och datum. I
gamla tider reste man den där paret bodde. Brudparet bjuder byn på kaffe och
kaka efteråt. I tacket ingår även att brudparet skänker en vimpel till
majstången året efter.

Siljan runt
Då loppet inte gick att genomföras i våras blev det i september. Vid
majstångsplatsen fanns en depå för vätskekontroll etc.
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Kyrkovalet
Bystugan har hyrts av Svenska Kyrkan för genomförande av kyrkovalet den 19
september.

Tällbergs Konstförening
Föreningen hade sin årliga utställning i bystugan i september och oktober.

Kommande aktiviteter
Höststämman

Byamännens höststämma blir söndagen den 31/10, kl. 15.00. I är det inga Covid19-restriktioner, vilket gör att mötet kan genomföras i fysisk form! T änk på att vi
byter till vintertid natten till söndagen.

Klimpvällingen – Kuckelvällingen
Nu – äntligen – kan vi samlas i byn på den traditionsenliga kuckelvällingen. Det
blir på Villa Långbers, söndagen den 21 november kl 16.00. Inbjudan till alla bybor
skickas ut separat.

Extra årsmöte i Tällbergs Hembygdsförening
På Årsmötet år 2021 kunde ingen valberedning väljas, vilket styrelsen fick i
uppdrag att genomföra på ett extra årsmöte. Detta extra årsmöte genomförs
söndagen den 24 oktober.

På gång i byn
En större skogsröjning har skett norr om Byängsgattu, mot Kajsgattu och
Gyllene Hornet. Nu ser man hela Rättviken – en fantastisk skillnad!
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Nyttug
Byamännen uppmärksammar att det är 120 år sedan som en av T ällbergs
gamla kyrkbåtar byggdes – Nyttug. Den finns att beskåda på vägen ner till sjön
- utmed Hotell Siljanstrands ägor.
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Ordföranden har ordet
Byamännens ordf örande har ordet
Den senaste tiden har jag i olika sammanhang mötts av att bybor och
fritidsboende säger sig inte ha fått information om pågående projekt. Det har i
vissa fall till och med uttryckts att man inte varit delaktiga i den verksamhet
som bedrivs.
Då styrelsen ser allvarligt på dessa synpunkter kommer jag därför att uppehålla
mig kring detta i dagens text.
När jag tillträdde som ordförande våren 2020 underströk jag vikten av att ha
transparens i det Byamännen gör. Jag införde ett informationsbrev som
skickades ut som e-post till samtliga medlemmar varje kvartal. I
informationsbrevet försökte vi redovisa vilka större projekt styrelsen drev och
hur vi avsåg att genomföra dem. Numera utgör T ällbergsnytt forumet för den
löpande informationen styrelsen lämnar.
Då vi dessutom vill ha dialog med alla medlemmar har vi hela tiden haft planer
på att minst en gång per kvartal ha Öppet hus i Bystugan där vi kan ses över en
fika och prata om de frågor just ni anser vara viktiga. T yvärr har pandemin satt
käppar i hjulet för detta, men nu när restriktionerna har släppts kommer vi
givetvis att införa dessa möten.
Vi kommer även fortsättningsvis att göra särskilda utskick, både elektroniskt
och i form av vanliga brev, då det uppstår ett särskilt informationsbehov i
ytterst viktiga frågor.
Byamännens styrelse har alltså ett ansvar att informera medlemmarna i byn.
Det innebär dock inte att medlemmarna är helt utan eget ansvar att hålla sig
uppdaterade. De formella tillfällena som innebär att man som medlem både
får information och kan vara med och påverka är i samband med
föreningsstämmorna. Byamännen har två ordinarie stämmor årligen.
Årsstämman på våren då en styrelse väljs och Höststämman på hösten då
pågående och kommande projekt presenteras och en budget för kommande
år beslutas. Här beslutas även vart tredje år om Byutvecklingsplan för T ällberg.

T yvärr är närvaron vid stämmorna väldigt låg vilket kan vara en bidragande
orsak till att enskilda medlemmar säger sig sakna information. Om man inte
har möjlighet att delta vid stämmorna kan man istället gå in på byns hemsida
för att läsa protokoll och annan information. För er som ännu inte hittat dit kan
ni följa denna länk: https://tallbergsby.se/sida-for-bybor-i-tallberg/
Under ”Login för bybor” återfinns bl a protokoll och Byutvecklingsplan. Kontakta
styrelsen för lösenord.
Jag vill understryka att vi har en ytterst viktig fråga just nu; Ansvaret för byns
enskilda vägar samt lantmäteriets förrättning och bildandet av
samfällighetsförening.
Byamännen kommer att göra allt vi kan för att sprida information om detta,
men det är ytterst viktigt att var och en själv sätter sig in i vad det handlar om
och söker information.
I nuläget ser vi över möjligheten att genomföra information och utbildning i
Bystugan. Vi kommer att presentera mer om detta vid Höststämman.

Den här gången blir det ingen promenad genom byn. Vi ställer oss istället i
korsningen mellan Holgattu och Lissgattu och genomför en tidsresa. Det är inte
särskilt förvånande att det tillkommit en hel del byggnader i byn på det sekel
som skiljer bilderna åt. Däremot kan vi konstatera att vyn ner mot strandlinjen
nedanför Sturängen idag helt täcks av träd och sly.
Välkomna till Höststämman den 31 oktober!
Magnus Westerlund
Ordförande T ällbergs Byamän

Kontakt
Byamännens styrelse
Magnus Westerlund, ordförande, byamannen@tallbergsby.se, 070-4580138
Vakant, vice ordförande ; 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
Kerstin Jaensson, sekreterare; T itti Bornedal, ledamot och Britt Söderberg,
ledamot. Ulla Rombo, adjungerad 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).
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