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Barnens bystuga 

Lördag 22/10 var det barnaktiviteter i bystugan. 

Hela 24 barn och nästan lika många föräldrar deltog 

när det var Halloween-pyssel i bystugan. Sara och 

Fredrik Sjöberg hade förberett det hela och dukat 

bord där man kunde pyssla med olika saker. Barn och 

föräldrar bjöds på saft, pepparkakor, kaffe och 

frukt. När de lyckliga barnen gick hem fick de en 

liten påse med Halloween-godis. Nu är det många 

som ser fram emot julpysslet i bystugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad mer har hänt sen sist 

 
* Torsdag 13/10 hade Tällbergs konstförening en 

kväll, då de utställande konstnärerna Lisbeth Boholm 

och May Lindholm, förde ett intressant samtal om 

sin konst och hur de ser på sitt skapande. En 

engagerad publik hade också en hel del frågor och 

kommentarer att komma med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Torsdag 27/10 hade 64 bybor samlats för att 

lyssna på och ställa frågor till kommunalrådet Ulrika 

Liljeberg och kommundirektör Göran Wigert. En 

hel del angelägna frågor som bl.a. berörde skolvägen, 

vägunderhåll, belysning, hastighetsbegränsning, 

motionsslingor och Holen avhandlades. För mer 

information, gå in på www.tallbergsby.se/senaste-

nytt/  
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* Lördag 29/10 var det städning i Nybodalen. 

Åtta stycken arbetsvilliga bybor hade samlats med 

räfsorna i högsta hugg, för att räfsa och göra fint i 

Nybodalen. 

 

* Lördag 29/10 var det höstfest i bystugan. Det 

var fullsatt och hög stämning. Programmet var 

blandat och bjöd på musik av spelmannen Linnea 

Hedvall, god mat från Tempo och ett varierat 

dessertbord, tack vare generösa damer i byn. Det 

var också ett lotteri och en annorlunda frågesport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Söndag 30/10, var det Byamännens höststämma. 

Några av de frågor som behandlades var: 

stadgeändring, info om campingen, skolvägen, elljus-

spåret, gränsdragning S:45 (Tällberg) och S:80 

(Laknäs), vägunderhåll och information om bystugan. 

Protokollet från höststämman kommer att läggas ut 

på hemsidan. 

 

* Torsdag 4/11, ”Från Peking till Tällberg”. 

Stefan Aspman, som idag driver Dalmål och 

Tälllbergs Hemslöjd tillsammans med hustrun 

Denize, berättade om den ”livsresa” han gjort. Ett 

femtiotal intresserade åhörare hade samlats i 

bystugan.  

 

* Torsdag 10/11 var det ”En innovativ kultur-

soppa” i bystugan. Den nye kulturchefen Pär Ohlsson 

besökte oss där. Bl.a. gav han oss glädjande besked 

om Holens gammelgård. Det är viktigt att området 

hålls levande, med arrangemang av olika slag och med 

en kaffestuga, menade han. Kommunen kommer nu 

att bekosta både en upprustning av Holen och 

exteriör belysning av området. Arbetet med detta 

kommer att inledas efter vintern. Elinstallationerna 

ska också ses över.  

 

Vad som komma skall 

 

* Torsdag 17/11, kl 19.00, Människans bästa vän 

är hunden. Tony och Christina Holm berättar om 

sin stora passion, hundar och hundsport. Nyligen 

vann de tre stycken medaljer i Draghunds-SM. Kom 

och hör dem berätta om detta SM, om sig själva och 

sina hundar. 

* Söndag 20/11, kl 16.00, på First hotel, f.d. 

Gyllene Hornet – Klimpvälling. Förutom klimpvälling 

och hembakt bröd bjuds det i år på 

musikunderhållning av Caféorkestern. En 

rundvandring på hotellet utlovas också. Vem får 

årets Grötskål för betydande insatser i byn? 

Deltagande i klimpvällingen kostar 100 kr för 

medlem i Hembygdsföreningen och 150 kr för icke 

medlemmar. Mer information kommer via mail och 

anslagstavlor. Mer info, se nedan.  

 

* Torsdag 24/11, kl 19.00 är det dags för 

Slöjdcafé igen. Kom och fika, sy eller tälj och snida. 

Kniv och trävirke finns för den som vill prova på. 

 

* Torsdag 1/12, kl 19.00, ”Tandläkarbesök ikväll” 

Sigge Engevall, tidigare specialisttandläkare, 

berättar om tandvårdsutvecklingen från hovtång till 

implantat. 

* Lördag 10/12, kl 13-15, julpyssel i bystugan. 

Mer information kommer via mail och på byns 

anslagstavlor. 

 

* Söndag 11/12, blir det Luciafirande i bystugan. 

Det blir luciatåg med elever från årskurs 6 i 

Tällbergs skola. Hembygdsföreningen bjuder på 

kaffe/saft och lussebulle. Mer info, se nedan. 

 

Övrigt 

 
Bridge, franska, yoga i bystugan: 

- Bridgegruppen träffas tisdagar kl 13.00, med 

start 25/10. 

- Fransk konversation träffas måndagar kl 19.00, 

med start 24/10. 

- Sista gången för yogaklassen är söndag,  

11/12, kl 17,00 

 

* Planering för aktiviteter i vår 

Redan nu är planeringen i full gång inför vårens 

arrangemang i bystugan. Hör av dig om du har idéer 

till aktivbystuga@tallbergsby.se  eller till Björn, 

Rachel, Jan-Åke, Sara eller Lena i Aktivitets-

gruppen. Vi söker också personer som är beredda att 

hjälpa till med kaffekokning, städning etc i samband 

med aktiviteterna. 

 

* Julgransplundring blir det lördag 14/1, kl 15.00 

i bystugan. 

 

* Hembygdsföreningen har årsmöte söndag 12/2, 

kl 15.00. Mer information kommer efter 

årsskiftet. 
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* Byavgiften - Tällbergs Byamän 

Om ni inte betalt byavgiften än, kan ni göra det på 

bg 5761-7839. 

Detta innebär en avgift med 300 kr/fastighet, 300 

kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i 

Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem, 

är 100 kr. Betalar in avgiften nu, gäller den också 

för 2017. 

 

* Tällbergs Hembygdsförening  

ALLA som är intresserade av aktiviteter och kultur i 

Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen. 

Styrelsen i Hembygdsföreningen har utlovat en gåva 

till den person/familj som blir medlem nummer 200! 

Du som hjälper till och anmäler att du värvat medlem 

200 kommer också att få en gåva. 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). Är du 

ny medlem och betalar årsavgiften nu, i slutet av 

2016, gäller det som betalning både för återstående 

tid av året och 2017. Varmt välkommen till 

Hembygdsföreningen! 

 

 

 

 

 

 

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, sekreterare  

Rachel Hellman, ledamot 

Jan-Åke Åkesson, ledamot 

Tommy Jaensson, suppleant  

Linda Jackson, suppleant  

Sigge Engevall, bystugefogde 

Annika Norlén, adjungerad kassör 

 

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils 

Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller  

0247-50 025.  

 

Bilder: Björn Rombo (1, 3, 4, 6); Bo Martinsson (5); 

Fredrik Sjöberg (2) 

 

 

 

 

 

Hembygdsförenings styrelse:  

Lena Lundkvist, ordförande 

lenadala@icloud.com  070-884 77 03 

Ulla Rombo, vice ordförande, 0730-55 48 31 

Christina Forsberg, kassör 070-555 00 95                                   

Sara Sjöberg, sekreterare 

Carl-Åke Gatu, ledamot  

Fredrik Sjöberg, ledamot 

Jonna Fischer-Matz,ledamot 

 

 

* GYNNA DEN LOKALA HANDELN - 

  HANDLA LOKALT! 

 

* MATA INTE RÅDJUREN! OM DU SER ETT 

SKADAT RÅDJUR – RING POLISEN! 

För mer info, gå in på: 

http://www.viltolycka.se 

 

* NÄR DU ÄR VID ÅTERVINNIGS-

STATIONEN I TÄLLBERG – GÖR EN GOD 

GÄRNING – HJÄLP TILL ATT HÅLLA 

ORDNING! 
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