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Badsommar/Midsommar
Det skulle vara vårväder i maj, men det blev en
chockstart på sommaren. Campingen blev nästan
fullbelagd innan den ens hunnit öppna. Några vågade
ta sig ett dopp. Temperaturen steg från 16° till 19° i
vattnet, på bara några dagar. Det var bara att njuta,
eller kanske det blev för mycket till slut. Man gick
bara omkring och pustade och man fick uppsöka
skuggan. Men man får inte klaga. Det var ju värmen
vi väntat på.
Majstången har målats vit. Efter två år utan färg
var det nu dags att åter få den vit. Första året med
träfärgad stång var väl bra. Ganska snabbt blir den
dock allt mörkare, men nu lyser den åter vit.
Målningen har skett under de allra bästa
förhållanden, så nu räknar vi med att det dröjer
innan den behöver målas om.
Midsommaren står för dörren. Vad går väl upp mot
en midsommar i Dalom! Några delar in året, i före
och efter älgjakten. Här ligger det väl närmare till
hands att dela upp året, i före och efter midsommar.
Förberedelserna har redan börjat i
Hembygdsföreningen och hos Byamännen. ”The same
procedure as last year”, men oj vad det går åt tid
att förbereda om allt ska klaffa.
Vi får hoppas att vädergudarna är med oss och att
majvädret är tillbaka till midsommar.

Vad har hänt sen sist?
* Lördag 2/6,var det Gökotta i Nybodalen.
Tio stycken fågelentusiaster hade samlats kl 6.00,
för att njuta av den arla morgonstunden och
fågelsången. Det var Kjell Bond som guidade oss
nere i Nybodalen. På sitt kunniga sätt fick
han oss att urskilja läten som man tidigare inte hört.
En skön morgonstund, där vi konstaterade att flera
av de nyuppsatta holkarna hade fått invånare.
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* Måndag 4/6, var det blombytarkväll hos Birgitta
Fröstad.16 personer hade lockats till denna
blombytardag. Det gavs utrymme åt både blombyte
och tankeutbyte. Man provade även på utbudet av
kaffebröd i Birgittas underbara blomsterträdgård.

* Torsdag 21/6, kl 14.00, Majstångsplatsen
Plocka mängder av smörblommor och midsommarblomster och kom till majstången för att hjälpa till
att fortsätta klä stången.
För mer information, se nedan.

* Onsdagen 6/6, firades Nationaldagen på Holen.
Flagghissning, dragspel och fiolspel, tal av Hans
Jensen, allt presenterat av Hembygdsföreningens
ordförande Björn Jonsson. Sedan kunde man fika i
kaffestugan, som hade premiäröppnat dagen till ära.
Bland medlemmarna i Hembygdsföreningen
utlottades 2 st sill- och laxbuffé för två personer,
på Åkerblads Gästgiveri. Vinnare blev Simone
Benedetta och Lennart Grånäs.

* Fredag 22/6, Midsommarafton
Kl 16.45 promenad från bystugan till
Majstångsplatsen.
Ca kl 17.00, påbörjas resningen av majstången.
* Lördag 23/6, Midsommardagen
Kl 11.00 börjar midsommarfirandet på Holen,
med resning av Barnens majstång.
Lotteri kl. 12-16
Ca kl 16.00 resning av stora majstången
För mer information, se nedan.
* Lekafton på Holen
Tisdagar 26/6 -7/8, kl 19.00,
är det lekafton med ringlekar på Holen.
Kaffestugan är öppen till kl 21.00
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Övrigt
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* Fibernät i Tällberg
24/5 och 31/5 informerade Dala Energi om
dragning av fiber i Tällberg. Man har tagit beslutet,
att fiber ska grävas ner i hela Tällberg. Alla som är
intresserade kommer då att ha möjlighet att ansluta
sig till fibernätet. Mer information finns på
Dala Energis hemsida:
https://dalaenergi.se/fibernat/

Vad som komma skall
* Tisdag 19/6, kl 14.00, Majstångsplatsen
Samling för att sedan åka iväg och hämta björkar,
till girlanger och hjärtan.
* Onsdag 20/6, kl 14.00, Majstångsplatsen
Då börjar arbetet med att fläta girlanger till
majstången. Alla är välkomna att hjälpa till.
För mer information, se nedan.

* Holens kaffestuga
Kaffestugan drivs från och med i år av Annika
Norlén, som kommer att driva verksamheten i
traditionell stil med lättare luncher, smörgåsar,
glass, fika m.m. och naturligtvis våfflor.
Öppettider, dagligen 20 juni to m 19 augusti
kl. 11.00 - 19.00, tisdagar kl. 11.00 - 21.00
(tisdagar 26/6 – 7/8 är det lekaftnar på Holen) .
www.holenskaffestuga.se
* Kyrkbåt
Tällbergs kyrkbåt Nyttug, som för närvarande finns
i Laknäs, kommer att flyttas till Tällberg.
Målsättningen är att den skall ställas på någon
lämplig plats i Tällberg, där man kan bygga ett tak
som skydd.
* Enskilda vägar
I Magasin Leksand v 23 informerade Leksands
kommun under rubriken ”Gemensamt ansvar för
vägarna i framtiden”. Vill man veta mer kan man gå in
på www.leksand.se Sökord: Enskilda vägar
Det finns även information på www.trafikverket.se

* GDPR
GDPR står för General Data Protection Regulation
och är en EU-förordning som handlar om hur
personuppgifter får hanteras.
Som medlem i Byamännen finns dina uppgifter i ett
medlemsregister. Dessa uppgifter behandlas enligt
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Uppgifterna används för ekonomisk administration
och dokumentation. Du kan alltid begära utdrag på
dina uppgifter och få felaktigheter ändrade.
* Guidning i Tällberg
Byvandring och Kulturpromenad, samt visning av
Ankarcronas Holen kommer i sommar att ske under
perioden 3/7 – 16/8. För mer information, se nedan.
* Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen består av representanter för
Byamännen och Hembygdsföreningen i samarbete.
Nu planeras för aktiviteter i Tällbergs bystuga
under hösten. Det första programmet sker i
samarbete med Leksands kommun och
Studiefrämjandet. Det är den del av satsningen på
Leksand 700 år/700-årsresan, 22/8, kl 19.00,
”Musikkryss genom tiderna med Caféorkestern”
Är du intresserad av att vara med och arbeta med
aktiviteterna eller hjälpa till i bystugan på kvällen,
maila till aktivbystuga@tallbergsby.se eller ring
Björn på 070-202 63 65

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Björn Rombo, ledamot, information
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, suppleant
Linda Jackson, suppleant

* Tempo
Tempo i Tällberg har fått ny ägare. Fr.o.m. 7/6
tar Johnny Svadling med familj successivt över
butiken. Johnny driver sedan tidigare Tempo i
Siljansnäs, där det blivit ett uppsving sedan han
förra året tog över den butiken.
* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/bystugan eller genom Nils
Nordqvist, bystugebokning@tallbergsby.se
Om du inte har tillgång till Internet, kan du boka
genom att ringa 0247-50 025.
* 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. Avier kommer att
skickas ut.
* 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-postadress)
Varmt välkommen till Hembygdsföreningen!

Hembygdsförenings styrelse:
Björn Jonsson, ordförande
070-431 12 33
bjorn.b.jonsson@gmail.com
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Christina Forsberg, kassör
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Monica Ringdahl, ledamot

Annika Norlén, adjungerad kassör

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN!
Bilder: Björn Rombo (1 – 4, 8)
Bo Martinsson (5 – 7)

* HJÄLP TILL ATT HÅLLA TÄLLBERG RENT!
TAG MED SKRÄPET HEM!

* TREVLIG SOMMAR!

Kulturvandring och Bypromenad i Tällberg
Varje tisdag och torsdag, kl 11.00, under perioden 3/7 - 16/8
Guidad bypromenad i turistbyn Tällberg med kultur och
kuriosa, som utgår från Holens Gammelgård i Tällberg, ledd
av en auktoriserad guide klädd i Leksandsdräkt. En guidad
promenad tar ca 1,5 tim. Avgift (barn gratis).
Biljetter köps i den intilliggande kaffestugan.
Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård)
Varje tisdag och torsdag, kl 14.00, under perioden 3/7 - 16/8
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf
Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård med byggnader
från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt
över Siljan. Guidad visning med guide i folkdräkt. Andra tider
efter förbokning via telefon eller sms.
Telefon/sms 076-767 78 00. Entré (barn gratis). Kaffestuga!
Biljetter köps i den intilliggande kaffestugan
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Clas Ohlson har förlagt sitt 100-årsfirande för sina medarbetare och
pensionärer till Hotell Siljanstrand. För oss i Tällberg och närliggande byar
är det glädjande. I samarbete med Clas Ohlson vill vi ge er information om
vad som sker och hur det påverkar oss.
Över 3 300 inbjudna gäster beräknas komma till Tällberg den 18 augusti
2018. Av dessa bor cirka 800 i Tällberg medan övriga kommer hit med buss
från övrigt boende i Dalarna.
Alla aktiviteter med underhållning, mat, dans, mm kommer att äga rum inom
ett inhägnat område på Hotell Siljanstrand.
Under tiden 13 – 17 augusti kommer event-området att byggas upp, vilket
innebär transporter till och arbeten kring hotellet.
Den 18 augusti mellan klockan 14 och 16 kommer gästerna att anlända till
områdesentrén på Laknäs Båthusgattu. Vid sidan av de som promenerar från
hotellen i Tällberg kommer cirka 60 bussar att anlända med några minuters
mellanrum. För att klara busstransporterna på ett smidigt sätt kommer
Sjögattu att enkelriktas i riktning mot Siljan. Ca.100 pensionärer anländer
med båt till Laknäs brygga för vidare transport till Tällberg med buss.
Klockan 16.30 börjar scenprogrammen vilka håller på fram till midnatt.
Efter midnatt börjar dansen på två områden nära hotellbyggnaderna under
ledning av DJs. Dansen beräknas att pågå fram till 02.00.
Clas Ohlson kommer inte att använda några fyrverkerier under sin Festival.
Den 19 – 20 augusti kommer området att återställas.
Vi informerar samtidigt om att det pågår ett bröllop i Laknäs paviljong och
båthus under eftermiddagen och kvällen/natten den 18 augusti.
Vi är medvetna om att det kan bli trafikstörningar i samband med gästernas
ankomster och avresor. Beroende på väder och vind den 18 augusti kommer
ljudet från scenerna att kunna nå delar av byarna. Hoppas att ni kan ha
förståelse med att det kan bli hög musik vid vissa tillfällen, men ni kommer
samtidigt också att kunna höra flera kända artister uppträda.

