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Skördetid
Sommaren har gått och vi är redan en bit in i
september. I trädgårdarna ser man äppelträd och
päronträd, som dignar av frukt. Potatisen ska ur
jorden. Lövträden börjar skifta i gult och rött.
Dagarna har blivit kortare och mörkret smyger sig
på.
Den intensiva turistsäsongen är förbi och de
turister som nu söker sig hit märker att säsongen är
över. Man kan fråga sig hur man skulle kunna
förlänga säsongen. Det största problemet är nog
vädret. Vem vill åka upp till detta land i norr och
frysa, trots att höstarna kan vara både milda och
underbara i sin färgprakt.
Hösttider – motionstider. Man kan skriva motioner
till Byamännens höststämma eller så vill man ut och
motionera i motionsspåret. I Tällberg saknas det för
närvarande ett elbelyst motionsspår, sedan det
gamla monterats ner. Byamännen jobbar tillsammans
med kommunen för att hitta en lösning, för att
återfå belysningen på samma sträcka som tidigare.
Till dess att man hittat en lösning får vi
rekommendera pannlampa, om man vill avvika från de
belysta vägarna.
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* Spelmanshelgen, 18/8 – 19/8
Spelmanshelgen vid Tällbergs strand hade både tur
och otur med vädret. Både fredagen och lördagen
inleddes med regn, men fram emot eftermiddagen
och kvällen lättade det och t.o.m. solen tittade fram.
De många besökarna kunde njuta av ett bra
arrangemang med ett stort musikutbud.

Hänt sen sist
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* Leksandsrundan
Sista dagen under Leksandsrundan, söndag 13/8,
kunde man cykla 13 mil genom 50 av Leksands över
90 byar. När man kom till Tällberg möttes
cyklisterna av Tällbergs Hembygdsförening, som
stod för vätskekontrollen där. Efter den kraftiga
stigningen från Laknäs var det skönt att få pusta ut
och njuta av den fina utsikten över Siljan.
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* Återbruk, lör 9/9
Höstens program i Tällbergs bystuga inleddes med
en återbruksdag. Kus Karin Nissniss stod för
arrangemanget. En ny och kanske lite djärv satsning,
som lockade en liten, men entusiastiskt skara. Man
tillverkade blommor och en s.k. trollspira av återvunnet material.
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Vad som komma skall
* Höstfest i Bystugan, fredag 22/9, kl 18.00
Tällbergs Hembygdsförening har tidigare via mail
och på affischer i byn, bjudit in till höstfest.
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* Siljan News, torsdag 28/9, kl 19.00
Då kommer den kände radioprofilen Mats Ingels till
Bystugan. Han ska berätta om sitt nya projekt Siljan
News, men även göra tillbakablickar på sin tid på
P4 Dalarna. För mer information, se höstprogrammet
nedan.
* Höststämma, tisdag 7/11, kl 18.30
Välkommen till Byamännens höststämma!
Kallelse och mer information kommer senare.

Övrigt
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* Afghanistan
Torsdag 14/9, kom, den från tv kände, Anders
Rosén och pratade om Afghanistan. Under två års
tid arbetade han där för Afghanistankommittén.
Med stort engagemang och kunnighet berättade han
om landet och dess invånare och visade sina bilder.
En fylld salong lyssnade intresserat till honom och
ställde många intressanta frågor.

* Fiber i Tällberg
Dala Energi har gått ut med ett nytt erbjudande om
fiberanslutning. Se informationen nedan.
Även Bredbandsbolaget gräver nu ner fiber i
Tällbergstrakten.
* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2017 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
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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).

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens 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

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

Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör

Bilder: Bo Martinsson (1 – 2)
Lars Dafgård (3 – 4)
Björn Rombo (5 - 9)
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