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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.
Nu blir det mörkare och mörkare för var dag och snart är det dags att lysa upp
mörkret med lite adventsljus (kanske alla ljusen inte tänds i år med tanke på att
vi kollektivt ska spara el). Det har varit få soltimmar och dimman har varit tät
ibland – som dagen då denna bild togs, och dimman var tjock fram till ca kl 14
och lättade en stund för att dimma igen strax efter bilden togs. Fast lite
snöflingor är det i luften när T ällbergsNytt skrivs.

Foto: Annika Norlén
Bilden tagen den 13 nov kl 14.11 då dimman ligger kvar över Siljan.

Genomförda aktiviteter
Bypuben, fredagen den 21 oktober
Den var öppen den här kvällen igen i Bystugan. Det bjöds på lite snacks och
annat gott. En gemytlig kväll med samtal runt borden. T ack till arrangörerna.

Invigning av utegymmet, 15 oktober

Nu äntligen är utegymmet på plats. Invigning var på lördagen den 15 oktober.
Ett 70-tal bybor samlades för att se när ordförande i T ällbergs Byamän, Magnus
Westerlund, klippte av bandet. Det bjöds på lite dryckjom och tilltugg. T ack till
ordföranden som fixat det mesta till invigningen.

Foto: Annika Norlén
Ni är så välkomna att känna på de olika träningsmomenten som anläggningen
erbjuder. Belysning finns också på plats – när man väl tryckt på knappen lyser
det i en timme.

Föredrag i bystugan, 26 oktober
På onsdagen hölls ett föredrag av Kus Karin Nissniss om hennes resa avseende
Leksandsdräkten. Det var ca 30-talet närvarande som fick höra en spännande
historia om hur hennes dräktkunskap har utvecklats. Enligt Kus Karin själv kan
hon ju inte sy – men resultatet visar faktiskt det motsatta.
Det var inte bara T ällbergsbor närvarande utan även från våra närliggande byar
och till och med från Leksand. Det bjöds även på rikligt med tilltugg efteråt –
det stod Matkreatören Kjell Strömberg och Eva Sondell för.

Foto:Björn Rombo

Höststämma, 30 oktober
Då har den årliga höststämman med Byamännen genomförts. Ca 25-talet
medlemmar var närvarande på mötet och sedvanliga handlingar föredrogs.
Därefter bjöds det på kaffe och bullar. Bullarna var jättegoda och som Lena
Ytterman, Leva o Bo, bjöd på.

Bystugeaktivitet, 9 november
T itti och Lasse (Bornedal/Ekstedt) höll ett spännande föredrag om att vandra
på pilgrimsleder. De berättade från sina vandringar för de ca 25 som var
närvarande. T itti hade tagit med den garderob man bör ha med sig under en
vandring. Rådet var att packa lätta grejor och framför allt lätta vandringsskor/kängor. Lasse uttryckte att 10% av kroppsvikten skulle packningen vara.
De visade också bilder från vandringarna och inte nog med det – de bjöd på
f örtäring, som påminde om den f örtäring som bjuds på härbärgen
under vandringen. Helt fantastiskt tyckte de som var kvar och åt.

Foto: Björn Rombo

Foto: Hans Jensen (mobilkamera)

På Byn
Vägförrättningen

I FaluKuriren (onsdag den 16 november) kunde man läsa att ”Kommunens
begäran att låta vägfrågan vila tills nytt styre finns på plats medges inte, då
Lantmäteriet avslår kommunens begäran”. Redaktionen fick denna länk av
väggruppen. https://www.leksand.se/medborgare/startsidamedborgare/nyheter/nyheter/lantmateriet-avslar-leksands-kommunsbegaran-om-vilandeforklaring/

Vad är det som händer i byn?

Foto: Magnus Westerlund
Det grävs och det schaktas på flera håll i T ällberg. Vägar spärras av och stora
fordon försvårar framkomsten. Vad är det som är på gång?
Just nu pågår det två större infrastrukturella åtgärder i T ällberg. Den ena är
Leksand Vattens förnyelse av avloppsledningssystemet och det andra är
Leksandsbostäders kantsskärning av byns enskilda vägar.

Foto: Magnus Westerlund
Arbetet med avloppsledningarna som är beräknat att pågå till och med vecka
45 innebär bland annat att befintliga rör förses med en invändig strumpa vilket
ökar livslängden med 100 år enligt uppgift från killarna från Aarsleff som
genomför jobbet.
För många av dem innebar detta jobb det första besöket i T ällberg, en by de
gärna återvänder till, men då som privatpersoner eftersom nästa renovering av
avloppssystemet lär dröja.

Foto: Magnus Westerlund
Byamännens dialog med Leksandsbostäder, som svarar för teknisk förvaltning
av kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser, har resulterat i ett
omfattande återställande av vägkanter och till viss del även diken och
vägtrummor längs byns vägar.
Bland annat har vägkanterna längs Ovabacksgattu förstärkts och grusvägen
förbi Holen återskapats till sin ursprungliga glans. Genom de åtgärder som nu
vidtas kommer vattenavrinningen att förbättras avsevärt vilket både bevarar
vägen i bättre skick och förhindrar att stora mängder grus rinner ut på de större
vägarna vid häftiga regn.

Foto: Magnus Westerlund
T ack vare kommunens återställande av dessa vägar är vi bättre rustade inför
bildandet av en vägsamfällighet i T ällberg.
Det finns dock ett smolk i bägaren som påtalats både av de som jobbar med
avloppet och de som fixar till vägarna. Det är bristen på hänsyn som visas av
trafikanter i och genom byn. Man uppvisar en förvånansvärd otålighet, tutar
och kräver att få komma fram trots att det både förvarnats med skyltar och
att det finns alternativa vägar att ta. Dessutom kan vi tyvärr inte skylla allt
detta dåliga beteende på besökare i byn. Det är ju för vårt bästa de arbetar.

Sand till vintern - påminnelse

Nu finns det sand att hämta vid Ovabacksgattu – man vet inte när det fryser
på.

Kommande aktiviteter
Årets sista Bypub är fredag den 18 november, som vanligt i Bystugan.

Kuckelvälling, söndagen den 20 november, kl 16.00 på Åkerblads
Hotell
Kärt barn har många namn. Oppsittu är det gamla namnet när främst
kvinnorna i byn träffades och hantverkade. Då serverade man klimpvälling.
Senare på 1950-talet bjöd Roland med fru in till Klimpvälling på Gyllene Hornet
och sedan har traditionen hållit i sig. Därtill blev det tillagt ”Kuckelvälling” – för
meningen var ju att man skulle ”kuckla” lite med varandra (skvaller kallas det
med dagens terminologi). Skillnaden är att det inte enbart genomförs på
Gyllene Hornet – utan det vandrar runt mellan hotellen. Så välkomna till
Åkerblads detta år!

LissJul i byn, lördag 3 december (lördag i andra advent)
Sedvanlig LissJul kommer att göras i byn i år. Det är 10 år sedan det infördes av
näringsidkarna i byn. Sedvanliga traditioner med marschallupplysta gator och
julpyntade butiker och kaféer . Det fina inslaget på Majstångsplatsen med
gratis glögg till besökarna upprepas igen – tack vare de ideella krafter som
tidigare år ställt – ställer upp igen.
Green Hotel har inte sin fina julmarknad i år, men kommer troligen att
återuppta den nästa år. Klockargården har öppet alla adventshelger med
julmarknadsaktiviteter. Nytt för i år att Holen-området med Kaffestugan har
öppet, där bl.a. Hembygdsföreningen kommer att sälja lotter och ha fiskdamm
för barnen.

Bystugeaktivitet, onsdag 7 december - Hantverksträff
T a med din stickning, sömnad eller annat hantverk och kom till bystugan för att
inspirera och inspireras. T extillärare T itti Bornedal finns på plats för att ge tips
och råd om så önskas.

Sociala medier
Förutom Facebook (T ällbergs by vid Siljan) syns vi även på Instagram!
Välkommen in och kika på våra sociala medier. För att nå hemsidan skrivs:
www.tallbergsby.se Se lathunden nedan.

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 telnr 070-298 32 41

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.

Tällbergs by - hemsida
Vad hittar man på hemsidan och hur når man dit?

Innehåll på hemsidan
Som bybo finns det en del information att ta del av på hemsidan. Du kanske
söker ett boende för dina gäster – eller annat boende. Då kan du hitta
information som kan hjälpa dig. Vill du veta mer om byn kan du klicka runt och
hitta dels historia om byn, dels vad som finns i byn. Det finns även information
om aktiviteter och annat som du kan göra. Vi har lagt upp en liten lathund om
hur hemsidan fungerar: Klicka här
För att få kontakt med byns organisationer kan du hitta information här.
Kontaktformuläret som finns går till T ällbergs Byamän. Det finns även ett arkiv
som finns under ’Sida för bybor’ – dock måste man logga in där med ett enkelt
lösenord som du får om du använder kontaktformuläret. Du når också byns
sociala medier såsom Facebook och Instagram.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och saknar du någon information så hör av
dig! Länk till sidan: T ällbergs by

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

