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Nytt år – ljuset åter

Vad har hänt sen sist

Så har det vänt. Vi går mot ljusare tider. Ljust har
det också blivit på Holen om kvällarna. Den nya
fasadbelysningen lyser upp och exponerar några av
byggnaderna i mörkret. Ljust är det också över allt
där man rör sig i Tällbergs vita vinterskrud. En helt
underbar vinter har vi fått. Kanske för mycket snö,
tycker en del, men nu är det bara att njuta av
vintern så länge den varar.
Det blev också en lite kallare period som gjorde att
Siljan frös till. Några vågade sig ut på isen och en
del tog på sig långfärdsskridskor, även om man
måste ha koll på var man åker.
Sedan kom snön som stoppade det hela. Visserligen
kan man åka skidor på isen, men skridskointresset är
stort. Från Leksand till Hjortnäs plogar man isen
sedan tidigare. Nu har man även tagit initiativ och
plogar också hela vägen från Hjortnäs, till Tällberg
och Rättvik. Kom ihåg att du ger dig ut på isen på
egen risk!

* Julnattsbön
Julnattsbönen i Bystugan var som vanligt välbesökt.
I en fullsatt bystuga förmedlade Sten Boman en fin
julstämning med psalmsång och ackompanjemang på
piano.
Det var många levande ljus och mycken blomsterprakt. Fint för alla och envar att få uppleva i
julaftonsnatten.
* Lördag 13/1 var det julgransplundring
i Bystugan. Det var många föräldrar och barn som
dansade ut julen. Hembygdsföreningen hade ordnat
med jultomte, godispåsar, lekledare och pianokomp
till ringlekarna. Hembygdsföreningens ordförande
Carl-Åke Gatu deltog i dansen som leddes av AnnaLena Norman och Björn Jonsson vid pianot. Men vem
var tomten?
Många trodde att det var den riktiga tomten, som
gjorde en sista insats för de snälla barnen.

Vad som komma skall
* Torsdag 1/2, kl 19.00 börjar vårens aktiviteter
i Bystugan med ett föredrag om Guldrummet i
Historiska museet. Christina Holm, arkeolog, har
tidigare guidat där. I kväll kommer hon att ta oss
med dit och bl.a. visa på guldskatter, tillverkade för
över tusen år sedan.

2

* Torsdag 15/2, kl 19.00, kommer vårt
kommunalråd Ulrika Liljeberg, att ta oss med till
Japan och Leksands vänort Tobetsu. Hon kommer
också att berätta om våra övriga vänorter i världen.

* Söndag 11/3, kl 15.00 är det
Hembygdsföreningens årsmöte i Bystugan.
Mer information kommer senare.
* Söndag 8/4, kl 14.00 är det Byamännens
årsmöte i Bystugan. Det går bra att lämna in
motioner t.o.m. 25/2.
Mer information kommer senare.

Övrigt
* Aktiviteter i Bystugan
Vårens aktiviteter i Bystugan finns nu uppsatta på
byns anslagstavlor, men också i grannbyarna. Det
finns också utlagt på hemsidan
www.tallbergsby.se/senaste-nytt
Se även längre ner i TällbergsNytt.

* Byamännen
Lantmäteriförrättningen mellan S80 (Laknäs) och
S45 (Tällberg) på Tällbergs strand, är nu avslutad.
Resultatet blev att den lagstadgade gränsen från
Åbodelningen 1830, är den som gäller.
Det medför att båda båthusen som tillhör Laknäs, nu
också ligger i Laknäs. Tällbergs ångbåtsbrygga
kommer också fortsättningsvis att ligga i Tällberg.

Hembygdsföreningens styrelse:
Carl-Åke Gatu, ordförande
070-899 89 35
carlake.gatu@gmail.com
Tony Holm, sekreterare
tony@holm.it
Christina Forsberg, kassör
Björn Jonsson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Stefan Aspman, ledamot
Bilder: Björn Rombo (1); Hans Jensen (2);
Fredrik Sjöberg (3)

* KÖR FÖRSIKTIGT PÅ
VINTERVÄGARNA!
* SE UPP FÖR ÄLGAR OCH
RÅDJUR!
* UNDVIK HALKOLYCKOR –
ANVÄND BRODDAR!
* HANDLA LOKALT!
* NJUT AV VINTERN!

* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2018 är 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem,
är 100 kr. Avgiften betalas till Tällbergs Byamän och
Bystyrelse, BG 5761-7839.

* Tällbergs Hembygdsförening
Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, 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 (ange namn och e-post).

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Rachel Hellman, ledamot
Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör
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