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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.

Nu randas vinter och jul. Det går fort – snart är det redan tredje advent och
även byns Lissjul har genomförts. Först en grå höst och sedan ovanligt kallt –
men vackert med frosten i träden. Vi får hoppas att snön klarar sig till jul.

Genomförda aktiviteter
Nu har det börjat hända lite olika aktiviteter...

Höststämman

Byamännens höststämma genomfördes söndagen den 31 oktober, kl. 15.00 på
traditionellt sätt, dvs. man samlades i Bystugan. Ca 35 personer närvarade
under mötet. Sedvanliga punkter behandlades. Fyllnadsval gjordes där Lars
Hahne blev vald som ledamot. Ekonomin redovisades för 2020-21 och budgeten
för 2022 fastställdes. Föreningen har en god ekonomi. Campingen har gått bra
– vilket gynnar Byamännen. Dock f inns det stora investeringar kvar.

Byavgiften föreslås att bibehållas för 2022: 300 kr per fastighet, 300 kr per
näringsidkare, 2 400 kr per hotell och 100 kr för enskild inte markägande
medlem.

Protokollet f inns på hemsidan under ”Login för bybor”. Om du är medlem i
Tällbergs Byamän och saknar lösenord, be om det på sidan för kontakt.

Bypub

Första puben i Bystugan, sedan Covid-19 bröt ut, wow! Den gästades av ca 30
personer som hade trevligt tillsammans.
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Foto: Björn Rombo

Klimpvällingen/Kuckelvällingen

Söndagen den 21 november samlades byborna till årets Klimpvälling. Egentligen
är inte vällingen huvudsaken utan det är gemenskapen att sitta och ”kuckla” till
vällingen - eller alternativ soppa. En klimpvällingfest är inte bara att koka välling
– det krävs lite mer förberedelse än så. Först måste man ju ha en plats att vara
på – varje år väljer man hotell i bokstavsordning. I år blev det Villa Långbers.
Därefter måste de traditionella bröden bakas. Det gjordes av gänget Titti
Bornedal, Birgitta Fröstad, Kerstin Jaensson, Birgitta Kopperud, Ulla Rombo någon
vecka innan festen.

Foto: Björn Rombo

Så på själva festdagen ska vällingen kokas och det tar ju ett par timmar. De
som slet i köket var Christina och Emma Forsberg, Kerstin Jaensson, Titti
Bornedal och Lars Ekstedt.



Foto: Annika Norlén, "klimpgänget"
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Den årliga Grötskålen delas ut till den eller de som utfört "behjärtansvärda
insatser för Tällbergs by". Årets Grötskål delades ut till Ulla och Björn Rombo av
Hembygdsföreningens ordförande Hans Jensen . Grötskålen har skänkts av
Tällberg Keramik sedan 1975. Den görs inte i en handvändning – utan med stor
omsorg av vår duktige keramiker Bosse Billander.



Foto: Annika Norlén

Extra årsmöte i Tällbergs Hembygdsförening

Den 24 oktober hölls en extra årsstämma i Hembygdsföreningen där en
valberedning valdes, Jerk Åkerblad och Lilian von Koch. Efter f jorton dagar hölls
en ytterligare extra årsstämma vars syfte var att göra fyllnadsval till styrelsen.
Ny ledamot blev Ulla Rombo och suppleant blev Sara Sjöberg.

Lissjul i Tällberg

Lördagen i andra advent var det LissJul i byn. Många vägar i byn var upplysta
med marschaller – otroligt stämningsfullt. Det var många besökare i byn och
det bjöds på gratis glögg och pepparkakor vid Majstångsplatsen.
Majstångsplatsen bemannades av Carl-Åke Gatu, Lasse Hahne och Björn
Jonsson. Enligt rapporterna så har byn varit mycket välbesökt under dagen.



Foto: telefonkiosken, Majstångsplatsen och utanför Kakstugan, Christina Holm.
Pyssel i Bystugan, Annika Norlén.

Lucia

Vi hoppas att många har sett Luciasändningen av SVT- från Tällberg. Den
spelades in i mitten av november – precis innan det blev kallt och frostigt. Dels
från Klockargården, dels från Paviljongen i Laknäs. Den ligger kvar på SVT Play
om någon vill se (igen) - https://bit.ly/3EIPIwz
(länken ligger kvar till den 11 juni 2022 på Svt Play).
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Kommande aktiviteter
Bypub på fredag – det är soptömning denna veck. Lämna julstöket för en
stunds trevligt häng på vår Bypub i Tällberg, fredag den 17 december kl 17 .00 i
Tällbergs bystuga. Nu är det dags igen, lämna julstöket

för en stunds trevligt häng med grannar och bybor. Vi siktar in oss på samma
koncept som sist, ta med valfri dryck så ordnar vi med enklare tilltugg.

På gång i byn
Vägarna

Väggruppen har gjort en ansats till blivande vägorganisation och stämt av med
Lantmätaren som beräknas starta sitt arbete våren 2022. Vi kommer att skicka
ut information till de fastighetsägare som väggruppen bedömer kommer att
beröras av förrättningen.

För information se enskilda vägar
För login till dokumentarkiv mm kontakta Leif : enskildavagar@tallbergsby.se

Ordföranden har ordet
Byamännens ordf örande har ordet

Sakta börjar Tällberg återgå till det normala även om vi alla inser att det är ett
skört och lite annorlunda ”normalt” vi står inför.

Höststämman hölls återigen i Bystugan med ett stort deltagande, vilket känns
bra.

Att det kom lika mycket folk till Bypuben några veckor senare känns ännu
bättre. Det f inns många sätt att stärka bygemenskapen och att lära känna sina
grannar på. Detta är ett trevligt initiativ som jag hoppas blir en f in tradition i
byn. Vi har ju dessutom, sett till att fräscha upp Bystugan både utvändigt och
invändigt, så det är klart den skall användas av oss bybor för oss bybor!
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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

Det är också med glädje man kan notera att besökare och gäster börjat hitta
tillbaka till vår vackra by. Att årets lucia på SVT förlades hit har ytterligare att
bidragit till att sätta Tällberg på kartan.

Vi har upplevt ett år med många utmaningar, inte bara kopplat till pandemin.
Byamännens målsättning att under 2021 skapa ett utegym har inte riktigt
lyckats men trots många frustrerande friktioner i den frågan ser vi med tillförlit
fram mot att kunna välkomna alla att lyfta stockar och bedriva friskvård under
våren/sommaren nästa år.

Vägfrågorna är mer aktuella än någonsin, men inte så akuta att vi inte hinner
med både glögg och skinka. Blir det ändå lite tid över kan jag tipsa om att det
nu f inns mycket information rörande våra vägar att hämta på Tällbergs
hemsida för bybor.

Nu ser vi alla fram mot en välförtjänt ledighet och att få umgås med nära och
kära samt ladda batterierna för 2022.

Byamännen kommer även nästa år att sträva efter att göra Tällberg till
Dalarnas attraktivaste by att bo, besöka och verka i.

God Jul och Gott Nytt År!

Magnus Westerlund
Ordförande

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

Vakant, vice ordförande ; Christina Holm, sekreterare; Niklas Sanfridson,
ledamot; Barbro Stigsmark, ledamot; Lars Hahne, 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

Kerstin Jaensson, sekreterare; Titti Bornedal, ledamot, Ulla Rombo, ledamot
och Britt Söderberg, ledamot. Sara Sjöberg, suppleant.

Christina Forsberg, adjungerad kassör.

Redaktionen

T ällbergs Byamän och Hembygdsf örening
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