TällbergsNytt december 2018
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Juli igen
Nu närmar sig julen med stormsteg. Lagom till
Tällbergs Lissjul, lördagen före andra advent, kom
snön. Sedan dess har det hållit i sig, minusgrader
och mer snö. Nu är det bara att hålla tummarna och
hoppas på att det blir en ”White Christmas”, som
fortsätter ända in på nyåret. Tällbergs Lissjul hade
lockat många till Tällberg och det var många som
vandrade runt och njöt av allt som byn hade att
bjuda på. Vid Majstångsplatsen bjöd byn på glögg
och pepparkakor, vilket var mycket uppskattat.

Vad har hänt sen sist?
* Torsdag 15/11 kom Staffan Müller till Bystugan
och berättade om våra vinterfåglar.
Han pratade också om hur han hade arbetat med
eleverna i Tällbergs skola, i deras Skolskog. Vill du
veta mer kan du titta i faktarutan som finns längre
ner i TällbergsNytt.
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* Söndag 18/11 bjöd Hembygdsföreningen in till
Kuckelvälling/Klimpvälling på Green Hotel. Ett
sextiotal gäster kom för att avnjuta denna
delikatess som serverades av Kus Karin Nissniss och
Margareta Gatu. Musikunderhållningen stod Emma
Forsberg och Oskar Bond för. En trevlig tillställning
i byn, sedan många år tillbaka. Avslutningsvis var det
dragning i kvällens lotteri och som sista punkt
utdelning av årets Grötskål. I år var det två
trotjänare i byn, Bosse och Marian Olsson, som fick
den tillsammans.
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* Lördag 1/12 var det julpyssel i Bystugan.
Som vanligt var det Sara Sjöberg och Ulla Rombo
som hade anordnat pysslet. Man kan väl säga att
julfikat man bjöd på, var minst lika populärt som
pysslet.

6

* Sista kvällsaktiviteten i för säsongen var
torsdag 6/12. Då visades två av Anders Hansers
många fina filmer, nämligen Benny Andersson &
Orsa spelmän 30 år och Dalhalla – från kalkbrott
till världsarena.
* Lördag 15/12 var det dags för årets Lucia i
Bystugan. Elever från Tällbergs skola stod för luciatåget. Med vacker sång och recitation fick vi uppleva
en stämningsfull stund. I år med ovanligt många
stjärngossar.
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Vad som komma skall

Hembygdsföreningens 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

* Julafton kl 23, Julnattsbön i bystugan
Sten Boman håller sin stämningsfulla Julnattsbön i
Bystugan. OBS! Kom i god tid, då det brukar bli fullt
i stugan.
* Söndag 13/1, kl 15, är det Julgransplundring i
Bystugan. Hembygdsföreningen bjuder in till den
årliga julgransplundring vid Tjugonda Knut. Det blir
dans runt granen och lite överraskningar.
Alla är varmt välkomna! .

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

Övrigt
* Sand för privatpersoner finns att hämta på
Ovabacksgattu inte långt från
järnvägsövergången.

Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, suppleant
Linda Jackson, suppleant

* Tällbergs Byamän - Byavgiften
Byavgiften för 2019 är oförändrad. bg 5761-7839.
Detta är en avgift på 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, inte markägande medlem,
är 100 kr. Du betalar in den på bg 5761-7839.

Annika Norlén, adjungerad kassör
Fredrik Sjöberg, bystugefogde
* Bystugan går att boka direkt på byns hemsida
www.tallbergsby.se/Bystugan eller genom
Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025.

* Tällbergs Hembygdsförening
Medlemsavgiften är oförändrad för 2019.
Avgiften för enskild medlem är 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.

Bilder: Björn Rombo (1, 2, 3, 4, 6, 8);
Sara Sjöberg (5); Bo Martinsson (7)
*

GYNNA DEN LOKALA HANDELN HANDLA LOKALT!

* SNÄLLA HUNDÄGARE , SLÄNG INGA
PLASTPÅSAR I SNÖN!
DET SOM GÖMS I SNÖ –
KOMMER UPP I TÖ!
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