TällbergsNytt oktober, nr 7 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 går det fort med höstlöven – de singlar mer och mer mot marken. Många
skiftningar i naturen.
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Anteckna i era almanackor att årets höjdpunkt i byn,
Kuckelvällingen, blir på Åkerblads söndagen den 20
november kl 16.00! Mer info kommer…

Genomförda aktiviteter
Bypub
Fredag den 16 september var det Bypub i bystugan. Runt 25 personer och en
hund, pratade och umgicks några timmar. Det var flera nya som inte varit med
förut och några nyinflyttade – jätteroligt. Välkomna tillbaka!

Tällbergs Konstförening
T ällbergs Konstförening har haft utställning i T ällbergs Bystuga varje år sedan
2006. I år pågick den under tre helger från 24 september till 9 oktober och
utställare var Kia Kullander, Anna Kåks och Erika Jones Heier. Utställningen var
mycket lyckad, de olika verken kompletterade varandra på ett fint sätt. Bra
försäljning och över 200 besökare varav många tyckte att utställningen var den
bästa någonsin.

På byn
Vägförrättningen
Vägfrågan, förrättningen pausad. I och med kommunalvalet är ju vägfrågan
den stora skiljelinjen politiskt och än är inte den politiska styrningen klar. Vi får
avvakta och se vad som händer. Länk till kommunens information.

Minnessten
En minnessten som länge legat dold i diket i T ällberg har nu blivit upprest. Vid
Ovabacksgattu nedanför Holens Gammelgård. Fornminne registrerad med nr
L2022:3837.
Ristad sten, troligt årtal 1917 och bokstaven ”T ” (tolkat som T ällberg).

Foto: Christina Holm

Sand till vintern
Nu finns det sand att hämta vid Ovabacksgattu, mittemot infarten till
bostadsrättsområdet Ovabacksgattu 200-222 – man vet ju inte när första
halkan slår till.

Kommande aktiviteter
Lördag den 15 oktober, kl 14.00 - Invigning av T ällbergs nya Utegym
Äntligen är utegymmet klart! Efter många turer kring var det ska ligga – så
hamnade den slutligen nere vid Sjöängarna, nedanför fotbollsplanen.
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Fredag den 21 oktober, från kl 17.00 – Bypub i
bystugan
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Då var dags igen för det månatliga eventet i bystugan – glöm inte
soptunnorna! Väl mött!
Byamännens höststämma
Byamännens höstmöte är den 30 oktober kl 14.00. Tänk på att det är
vintertid då. Kallelse har gått ut på sedvanliga sätt – bl.a. i Magasin
Leksand.

Bystugeaktiviteter

Välkommen till de aktiviteter som planeras i bystugan tre onsdagar under
hösten. Föreläsningar om Leksandsdräkten och pilgrimsvandring samt en
hantverksträff – se program på byns hemsida och nederst i detta
T ällbergsNytt.

Sociala medier
Förutom Facebook (T ällbergs by vid Siljan) syns vi även på Instagram!
Välkommen in och kika på våra sociala medier.

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 070-298 32 41

Medlemsavgifter etc
Kontakta gärna oss på byavgift@tallbergsby.se om det är något som behöver
ändras, t ex postadress, mailadress eller fastighetsbeteckning. Påminnelser på
ev obetalda byavgifter hann inte att skickas ut under sommaren – kommer
snart!

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
Kjell Strömberg, vice ordförande
Kerstin Jaensson, sekreterare
T itti Bornedal, ledamot
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

