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Höst 

Man kan väl säga att Spelmanshelgen vid Tällbergs-

stranden är den sista sommaraktiviteten. Sedan går 

vi in i hösten. Om ej färgsprakande lövträd, så nog 

känner man på morgon- och kvällstemperaturen att 

hösten närmar sig. Trots lite otur med vädret 

tycker arrangörerna av Spelmanshelgen, att det var 

ett lyckat arrangemang med många besökare. 

Nu till höstaktiviteterna. Där presenterar Tällbergs 

Byamän och Tällbergs Hembygdsförening i 

samarbete, genom Aktivitetsgruppen, ett 

omfattande program i Bystugan. Ambitionen är att 

det ska finnas någon typ av aktivitet, föredrag eller 

filmvisning på torsdagar. 

 

Vad har hänt sen sist 

 
* Spelmanshelg vid Tällbergsstranden 19/8-20/8 

Fredagen inleddes med regn, men när Allspelet drog 

igång klarnade det upp. Där deltog över 175 spelmän. 

På kvällen kunde man lyssna på rättvikskillarna 

Lohmann & Hagman.  

Lördagen inleddes med ett lätt duggregn, men det 

klarnade upp och blev till en fin eftermiddag och 

kväll. Då var kvällens höjdpunkt visgruppen Mylla, 

med bl.a. Byns Mats Larsson från Nås. 
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 Här spelar Sophie Joon och Linnéa Hedvall vid 

stranden. Linnéa kommer också att spela på 

höstfesten i Tällbergs bystuga. 

 

* Konstföreningens resa 9/9–10/9 

På fredagen gav sig Tällbergs konstförening av på sin 

årliga höstresa, med en rad intressanta studiebesök 

inbokade. Man åkte till Uppsala och besökte bl.a. 

Carolina Rediviva, som innehåller 5 milj böcker, 

domkyrkan och domkyrkokvarteren, Anatomiska 

teatern. ”Teatern” där man en gång bedrev ingående 

studier av människokroppen.  

 

* Fiber i Tällberg 

Måndag 12/9 hade DalaEnergi ett informations- 

möte om utbyggnaden av det optiska fibernätet i 

Tällberg. Just nu har man en kampanj som gör att 

priset är betydligt lägre nu, än för ett par år sedan.  

Kampanjerbjudandet varar fram till den 8/10. 

 



Vad som komma skall 

 

* Bystugukvällar 

Aktivitetsgruppen presenterar här nedan 

höstprogrammet med bystugukvällar. På torsdagar 

kan man komma till bystugan och delta i någon 

aktivitet. Det blir så väl filmvisning och föredrag, 

som slöjdcafé. Se vidare informationen här nedan. 

Om du är intresserad av verksamheten i bystugan, 

kan du maila till: aktivbystuga@tallbergsby.se 

eller lägga en lapp i bystugans brevlåda. 

Hjälp med kaffekokning m.m. i bystugan i höst! 

Hör av dig om du kan ställa upp någon av torsdags- 

kvällarna (15/9-8/12) eller någon av de två 

lördagarna (22/10 eller 10/12). Tack på förhand! 

 

 

* Höstfest i bystugan 

Lördag 29/10 är det höstfest i Tällbergs bystuga. 

Anmäl dig snarast, om du vill vara säker på att 

komma med. För mer information, se nedan. 

* Höststämma 

Byamännen inbjuder till den årliga höststämman, 

söndag 30/9, kl 14.00. Mer information kommer 

senare. 
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Övrigt 

 
* Grannsamverkan är etablerad i Tällberg. Det finns 

8 kontaktombud i byn. Om du vill ha kontakt med 

något av kontaktombuden, kan du maila till  

byamannen@tallbergsby.se 

och uppge namn, adress, e-mail, telefonnummer. 

 

* Byavgiften 

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. 

 

* Tällbergs Hembygdsförening  

Du kanske vill bli medlem i Hembygdsföreningen? 

Mycket välkommen i så fall! Som medlem kan du 

delta i alla aktiviteter som föreningen anordnar.  

Medlemsavgift i Tällbergs Hembygdsförening är, 

för enskild medlem endast 125 kr och för alla i 

en familj 200 kr. Medlemsavgiften betalas enklast 

till bg 5568-9616. 

 Ange namn, adress och e-postpostadress, samt ev 

namn på familjemedlemmar, när du betalar. 

Blir du ny medlem och betalar årsavgiften nu, i 

slutet av 2016, gäller det som betalning både för 

återstående tid i år och för hela år 2017. Varmt 

välkommen till Hembygdsföreningen.  

 

Hela 181 medlemmar… 

…är det nu i Hembygdsföreningen! I början av året 

hade föreningen 165 medlemmar. Styrelsen är 

förstås glad och stolt över medlemsutvecklingen och 

kommer att fortsätta arbetet med att, enligt 

stadgarna, ”väcka och vidmakthålla 

samhörighetskänslan inom byn och slå vakt om byns 

säregna kultur- och naturvärden”. 

 

Kan det bli 200 medlemmar? 

ALLA som är intresserade av aktiviteter och kultur i 

Tällberg kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen. 

Styrelsen spänner därför bågen och utlovar en gåva 

till den person/familj som blir medlem nummer 200! 

Du som hjälper till och anmäler att du värvat medlem 

nummer 200 kommer också att få en gåva.  

 

* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida 

www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom Nils 

Nordqvist, nisse@bomgarden.se eller  

0247-50 025.  
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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 

 

 

Bilder: Bo Martinsson (1,2); Björn Rombo (3, 4, 5) 

 

 

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! 
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