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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.

T iden går fort och det var ett tag sedan TällbergsNytt kom ut. Februari och
mars har bara svischat förbi och nu är påsken här. För Leksands skolor ligger
påsklovet alltid efter påsk, vilket varierar över landet.

Vädret kan man ju alltid fundera över – i förra numret skrev vi hur kallt det var
just då när TällbergsNytt skickades ut – för att bli direkt blev slaskigt och isigt
IGEN. Nu har det gått ytterligare någon månad med många f ina vinterdagar,
snöoväder, blidväder om vart annat. Senaste tiden har det varit strålande
väder. Riktigt f ina vårvinterdagar

https://preview.mailerlite.com/x3v4y4t4c8
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Genomförda aktiviteter
Februari

Byypuben genomförds fredagen den 10 februari. Ca 40 personer mötte upp –
fin stämning med alla ljus och de personer som var där.

Upprop för Ukraina i Leksands Kyrka, på årsdagen av invasionen,
24 februari

Redaktionen vill ta upp denna aktivitet, trots att den inte har genomförts i byn.
Dels för att budskapet är viktigt i dessa tider, dels för att Bo Ekman – i egenskap
av bybo – hade initierat denna kväll. För er som inte var där – ni missade en
väldig f in kväll med både tal och musik.

Mars

Bypuben den 10 mars besöktes av ca 40-tal personer. Det var välordnat, som
vanligt.

Årsmöten

Byamännen - söndagen 19 mars



Då har årsmötet för Byamännen genomförts. Knappt 30 personer var
närvarande. Ny styrelse har valts – se nedan.
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Hembygdsföreningen ‑ söndagen 26 mars

Även hembygdsföreningen har haft årsmöte. 15 personer var närvarande. Ny
styrelse har också valts i denna förening – se nedan.

Foto: Annika Norlén

Redaktionen undrar varför inte f ler medlemmar är intresserade av att delta på
årsstämmorna? Ni får gärna delge oss det på något sätt – om det är
tidpunkten som är fel eller ska årsstämmorna live-sändas på webben? Tänk på
hur byn skulle se ut om inte dessa organisationer var verksamma!



Kommande aktiviteter

April

Bypuben i april uteblir då datumet infaller på långfredagen.

Torsdag 27 april - Bystädning

Samling vid Bystugan kl 17 .00 – kvällen avslutas med någon form av förtäring.
Ta med dig egen kratta/räfsa m.m.

Söndag 30 april - Valborgsmässoafton

Det går bra att lägga trädgårdsris – och endast ris (inte småträd eller annat
skräp) på brasan. Det kommer upp skylt när högen är full. Fackeltåg avgår från
Tällbergsgården kl 21:00, ned till brasplatsen på ängen nedanför
Majstångsplatsen. Varm dryck serveras. Hembygdsföreningen säljer facklor vid
Tällbergsgården.

Körintresserade!

Ni som vill sjunga i en spontan kör under Valborgsmässofirandet är välkomna till
Tällbergsgårdens Lillstuga kl 20.00.

Maj

Fredagen 5 maj - Bypub

Bypub kl 17 .00 – i bystugan, som vanligt.

Lördagen 20 maj – Gökotta (preliminärt)

Gökotta kommer att genomföras i Nybodalen – här återkommer vi också med
detaljerad information längre fram. Samling brukar ske vid Kartan vid
Ovabacksgattu.

Juni

Ett upprop redan nu för junis aktiviteter; 9 juni – bypub, 6 juni – Sveriges
nationaldag /Svenska Flaggans Dag med Hembygdsföreningens årliga program
på Holen – talare i år är Jan Eliasson. Midsommar med förberedelser. Mer
information kommer i nästa nummer och separat.

På gång i byn
Hoppas att ni har noterat att julgranarna är nedtagna – ”…julen varar till påska –
men det var inte sant för där emellan kommer fastan…” Detta gjordes mitt i
värsta snöovädret – bra jobbat!
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Se över era brevlådor – om er granne är fritidsboende och det är överfullt –
töm den, som en god granne. Både posten och byn behöver tydliga adresser
och namn på brevlådorna – det är några brevlådeområden som är usla – gå
ihop och köp nya och sätt upp ordentligt.

Om sopstationen är överfull ring– ring 020-088 03 11.
(id 2828, Tällberg – gamla sopstationen).

Campingen

Herrduscharna på campingen är utdömda, vilket har lett till att Byamännen har
investerat i en ny sanitetsbod. Den kommer att uppföras under den närmaste
tiden.

Ordföranden har ordet
En lång och mörk vinter lider äntligen mot sitt slut. Dagarna blir längre och man
känner verkligen solens värme mot husväggarna. Byn förbereder sig för
traditionellt Valborgsfirande vid Utsikten på kvällen den 30 april.

Byamännen efterlyser hjälp med eldvakter under och efter själva f irandet. Vi
kommer att vara några stycken som övervakar att elden brinner ut som den
ska och inte sprider sig.

Vänligen kontakta Lars Hahne eller mig om ni kan ställa upp.

Det är också dags att städa upp i byn efter vintern. Vi genomför en
bygemensam städdag under eftermiddagen och kvällen torsdagen den 27
april.

Samling vid Bystugan från kl 17 .00. Medtag räfsor och krattor. Byamännen
tillhandahåller sopsäckar med mera. Vid Bystugan blir ni tilldelade städområden
och efter välförrättat värv återsamlas vi på ett lokalt näringsställe för att äta
och dricka något tillsammans.

tel:020-0880311


Byamännen kommer även i år att, i samverkan med Leksands kommun, se över
skicket på byns vägar. Man kan konstatera att det stora f lödet av smältvatten
har gått hårt åt vägkanterna på sina håll och dessutom fyllt diken och
vägtrummor med grus. Rapportera gärna in era observationer till undertecknad
så att byns vägfogde och jag kan framföra våra behov av vägskötsel till
kommunen.

Jag har använt detta forum för att uppmärksamma er på behovet av
slyröjning och trädfällning i Tällberg. Även om mycket återstår innan vi med
stolthet kan visa upp byns enastående utsikt över Siljan vill jag peka på att det
f inns goda exempel där utsikten på nytt tagits fram. Ett av dessa är en plats
där de f lesta av våra besökare passerar. Nämligen Ovabacksgattu 13, nedanför
Greens portal. Bra jobbat!

Även Skandiagården vid Sjögattu, Siljansvägen 487 och Axrödsgattu 7 har trätt
fram ur växtligheten och bidrar nu till den vackra utsikten ner mot sjön. Jag
hoppas att f ler fastighetsägare i byn inspireras av detta och drar sitt strå till
stacken för att återskapa den fantastiska bymiljön som gjort oss berömda över
hela landet.

I samband med årsstämman f ick Byamännen en ny styrelse och vi har haft
vårt första styrelsemöte under den gångna veckan. Jag kan med glädje
konstatera att det inte råder någon brist på engagemang och idéer om hur vi
skall utveckla Tällberg.

Trots detta vill styrelsen träffa dig och höra om dina tankar om hur vi på bästa
sätt ska förvalta byns arv och skapa en trivsam plats att bo och vara på för alla.

Redan innan pandemin lyftes tankar på att ha kvartalsvisa träffar över en f ika i
Bystugan men coronan satte stopp för detta. Nu är det dags att sätta igång!

Vi pratar vidare om det under samkvämet efter städningen den 27 april och
fastställer därefter datum för det första mötet.

Utan samarbete och gemenskap kommer vi inte långt!



Väl mött till vårens aktiviteter i Tällberg!

Magnus

Kyrkan på Tällberg
Första advent 1996 hölls den första Lördagsbönen i Övre Rummet på gamla
Klockargårdens kaffestuga. Sedan dess har vi träffats där, på Heliga Ängen, på
Engelbrekt och på andra ställen. Stränder, bryggor, Getsarvet, ja precis var som
helst för dop och vigslar och allt annat.

Kyrkan började som ett stiftsprojekt för att involvera Tällberg och under alla år
har otroligt mycket hänt. Relationsakuten kom till i Systerstugan. Min anställning
i församlingen har nu upphört på grund av fysisk uppnådd ålder, men jag
ämnar inte lägga av för det. Hotellen har gett uttryck för en stark önskan att
fortsätta det strålande samarbete som byggts upp genom åren. Jag hoppas
att alla bybor kan instämma i detta och att vi tillsammans på alla sätt kan
fortsätta att bygga upp och utveckla vår by. Gudstjänster kommer att hållas
med regelbundenhet. Relationsakuten fortsätter som egen f irma, i Koralstugan
på Villa Långbers.

Jag önskar er alla en meningsfull och befriande Påsk, den viktigaste helgen i
Kyrkan, som handlar om vägen till den inre befrielsen från skuld och skam och
allt annat som förhindrar livet att flöda i Dig.

Sten Boman, pastor emeritus i Tällberg

Medlemsavgifter etc
Medlemsavgifterna för Hembygdsföreningen är 125 kr enskild medlem och 200
kr per familj.

Kontakt

Byamännens styrelse

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

Lars Hahne, ledamot och vice ordförande, 070-6822700 
Tommy EK (nyval)
Niklas Sanfridson, ledamot 
Barbro Stigsmark, ledamot o sekreterare, (omval) 
Hans Perbjörs, suppleant (nyval)
Peter Strandberg, suppleant (nyval)
Anna Wiklund, suppleant (nyval)

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

mailto:byamannen@tallbergsby.se
tel:070-4580138
tel:070-6822700
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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

Hans Jensen, ordförande, (omval), hembygdsforeningen@tallbergsby.se, 070-
5778778

Kjell Strömberg, ledamot och vice ordförande
Rita Bergenhill, ledamot (nyval)
Titti Bornedal Ekstedt, ledamot (omval)
Kerstin Jaensson, ledamot, sekreterare (omval)
Anneli Waldau Bergman 
Birgitta Broberg, suppleant (omval)
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
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